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 קווים מנחים להגשת הצעת מחקר 

במשך שנה זו . למשך שנה ("מועמד")' לאחר קבלת התלמיד ללימודי דוקטורט הוא יחשב תלמיד שלב א

במידת , ידי ועדת הדוקטורט-בשלב ראשון ההצעה תוערך על. על התלמיד לכתוב הצעת מחקר מורחבת

ההצעה תתוקן על פי הערותיהם ותוגש לבדיקה , במידת הצורך. בסיוע איש סגל נוסף בחוג, הצורך

ההצעה תישלח לשיפוט חיצוני של אנשי מקצוע בכירים העוסקים בתחום המחקר , לאחר אישורה. מחדש

עם אישור ההצעה . במידת הצורך ההצעה תתוקן לפי הערות השופטים החיצוניים, גם כאן. או קרובים לו

 ".תלמיד מחקר"מכאן ואילך יחשב כ. 'עובר התלמיד לשלב ב

אלא אם כן התלמיד קיבל אישור מהדיקן ללימודים , הצעת המחקר תיכתב בשפה העברית .1

 .מתקדמים להגיש את הצעת המחקר ואת עבודת הדוקטורט בשפה אחרת

, לאחר קבלת אישור המנחה, (בעותקים קשיחים ובעותק דיגיטלי)הצעת המחקר תוגש  .2

 .(יש לוודא מראש את מספר העותקים הנדרש)למזכירות החוג 

 :הצעת המחקר תכלול .3

 תיאור כללי של נושא המחקר ומטרתו .א

 חשיבות הנושא הנחקר .ב

 רקע מדעי וסקירת ספרות .ג

 השיטות אשר באמצעותן מתעתד התלמיד לחקור את הבעיות המוצעות על ידו .ד

 ז" לו–שלבי ביצוע  .ה

 החידושים הצפויים בעבודת המחקר .ו

 APA-ביבליוגרפיה על פי כללי ה, רשימת מקורות .ז

 :היקף ההצעה ופורמט הכתיבה

ביבליוגרפיה , מבוא, לא כולל תקציר) עמודים ברווח כפול 30ההצעה תהיה בהיקף של עד 

בגופן , מכל צד (אחד' אינץ)מ " ס2.5בשוליים של , ומודפסת מצידו האחד של הדף (ונספחים

 . 12בגודל 

 :אתיקה .ח

בפרק זה יפרט התלמיד את " - היבטים אתיים: "תכנית המחקר תכלול פרק נוסף בשם

וכיצד יש בכוונתו , ההיבטים האתיים של הניסויים אותם הוא עומד לערוך במסגרת מחקרו

 .('אישור ועדת הלסינקי וכיוב, אנונימיות, שאלונים להסכמה מדעת)להתמודד עמם 

 בהיקף, תלמיד אשר כותב את הצעת המחקר שלו בשפה שאינה עברית יידרש לצרף תקציר בעברית* 

 .  עמודים2   של 
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 הדוקטורט עבודת אופי. א

 להגדיר יכולתו את התלמיד ולהוכיח של העצמאית המקורית תרומתו את לבטא חייבת העבודה .1

 .מסקנות ולהסיק נתונים לנתח, בעיות

בתחום  וההבנה בידע לקידום מהותית תרומה לכלול חייב הדוקטורט בעבודת המוצג המחקר .2

 .המחקר

לפתוח  צריך המחקר; עצמה בפני העומדת אורגאנית יחידה להוות צריכה בשלמותה המחקר עבודת .3

 העבודה. אלו שאלות לגבי ובמסקנות בדיון ולסגור מעשית או תיאורטית חשיבות בעלות שאלותב

 .הטיעונים ובשלמות בעקיבות לפגוע מבלי תמציתיותב תהיה מנוסחת

אמפיריים  בנתונים שימוש מיוחדים במקרים או ,אמפיריים נתונים של איסוף לכלול חייבת העבודה .4

  (ראיונות ,תצפיות)איכותי  חומר ניתוח .מלא להיות חייב הנתונים על הדיווח .אחרים י"ע שנאספו

 שאלות של או הפרכה אישוש את המאפשרת לשחזור ניתנת פרוצדורה כולל שהוא בתנאי אפשרי

 .המחקר

עצמאית  תרומה לתלמיד שתהיה (א) :בתנאי יאופשר אחרים י"ע שנאספו אמפיריים בנתונים שימוש .5

או  באחריותו נערך הנדון שהמחקר (ב) ,המסקנות והפקת התוצאות ניתוח ,השאלות בניסוח ברורה

 של באישורו מיוחדים במקרים יורשה אחרים י"ע שנאסף בחומר שימוש .המנחה של בהשתתפותו

 .דוקטורט ר וועדת"יו

 הדוקטורט עבודת כתיבת תהליך. ב

 והגשת הכנת נוהלי"ב מופיעות והדפסתה העבודה לכתיבת מפורטות הוראות: ההעבוד כתיבת .1

 :יש להדגיש .מתקדמים ללימודים הרשות י"ע שמפורסמות  "גמר עבודת

 המעודכן הפורמט י"ועפ מדעי מאמר של המקובלת המתכונת לפי בנויה להיות צריכה העבודה .א

 .ודיון תוצאות ,שיטה ,תיאורטי מבוא תכלול היא(. APA )האמריקאית הפסיכולוגים אגודת של

 . APA- ה כללי לפי תיכתב הביבליוגרפית הרשימה .ב

 ,לועזית בשפה החיבור את לכתוב המעוניין תלמיד .בעברית כלל בדרך עבודה תהיהה שפת .ג

 הוועדה ר"יו ובאישור מנחיו בהמלצת ,מתקדמים ללימודים לרשות מנומקת בקשה יגיש

 את כותב אשר תלמיד ,מקרה בכל .אישורה את כך על ויקבל שלישי תואר ללימודי החוגית

 עבודת את כותב אשר תלמיד וכן ,עברית בשפה תקציר דף יצרף לועזית בשפה חיבורו

 .אנגליתב תקציר דף יצרף בעברית הדוקטור

 הביבליוגרפית הרשימה את כולל לא)  עמודים 350 על כלל בדרך יעלה לא החיבור היקף .ד

 עם כפול רווח או וחצי שורה של ברווחאך יש לשאוף לעבודה תמציתית וממוקדת , (והנספחים
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 היקף בדבר נימוק העבודה מנחה יגיש כאן המצוין על עולה העבודה והיקף במידה .שוליים

 .מתקדמים ללימודים לדיקן העבודה

 מתקדמים ללימודים ברשות בלבד וטכנית צורנית מבחינה להיבדק חייב חיבור כל :העבודה אישור .2

 הגשתו ולפני להדפסה סופית אושר חיבורו כי ים/המנחה מן בכתב אישור יציג שהתלמיד לאחר

 .לשיפוט

 הדוקטורט ועדת ר"יו י"וע המנחים י"ע חתומים עותקים 4 – ב תוגש העבודה :העבודה הגשת .3

 לשיפוט להימסר ראויה שהעבודה המלצה בצרוף העותקים את יעביר הדוקטורט ועדת ר"יו .החוגית

 ועדת תמליץ ,בו והדיון השיפוט תהליך תום עם .המחקר בתחום מומחים שופטים מינוי ועל והמלצה

 דוקטור" תואר לו ולהעניק העבודה את לתלמיד לאשר מתקדמים ללימודים לרשות ר"הד

 . "לפילוסופיה

 ר"הד ועדת י"ע מומלצים אשר המחקר בתחום מומחים שופטים שני י"ע ייעשה :העבודה שיפוט .4

 אקדמי מינוי בעלי ומעלה בכיר מרצה דרגת בעלי ,מתקדמים ללימודים הרשות י"ע ייקבעוו החוגית

 .למנחה בנוסף .ל"בחו או בארץ גבוהה להשכלה אחר במוסד

 .דוקטורט עבודת שזוהי במפורש לציין יש העבודה בפרסום :העבודה פרסום .5

 מתום יאוחר לא הסופית בצורתה ר"הד עבודת את להגיש חייב תלמיד :העבודה הגשת מועד .6

 את שהפסיק כמי יראה זה בתנאי עמד שלא תלמיד .שלישי לתואר לימודיו מתחילת הרביעית השנה

 .עצמו דעת על לימודיו

  ר"הד לעבודת מלגות .7

 לרשות לפנות יש פרטים בדבר .וקטורטדה בעבודת הקשורות בהוצאות סיוע לקבל אפשרות יש

  .םמתקדמי ללימודים
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 :הנחיות להדפסת דף שער

 

 

 

 אוניברסיטת חיפה

 הרשות ללימודים מתקדמים

 הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר

 

 

 :שם ההצעה בעברית

 

 

 :שם ההצעה באנגלית

 

 :שם המחבר

 

 ________________________:ים/מנחה

 

 :הריני מאשר כי קראתי את הצעת המחקר והיא מוכנה לשיפוט

 

 

 

 :חתימת המנחה

 :תאריך

 

 

 

 


