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                  _________________ שם המנחה:

                                               _________________       חתימה:

                       _________________ שם המנחה:

                    _________________       חתימה:

        

 

 _____________________________ חתימה:                            

 
 

 במזכירות החוג. איילת גורןאחראי למסור את הטופס החתום לגב'  התלמיד המונחה

 סטודנט אין להתחיל בעבודת הגמרים  וה/ללא מסירת הטופס החתום על ידי המנחה 

 
 

תאריך: ___________________
אל: יו"ר ועדת  מ"א חוגית

החוג לשירותי אנוש  

התקשרות להנחיית מחקר תיזה במסגרת לימודי התואר השני / לימודי השלמה

שלום רב,  

המורה/ים והתלמיד/ה הח"מ מודיעים בזאת כי סוכם שהמורה/ים ינחה/ו את התלמיד ה/  

הכנת מחקר במסגרת לימודי התואר השני בנושא הבא )ניתן להסתפק בהגדרה כללית( :  

שם התלמיד/ה המונחה: __________________________

ת.ז: 

מועד תחילת לימודים: 

מס. נייד 

מייל 

כתובת
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 ____________  :ת.ז.          _________________________  : המונחה ה/התלמידשם 

    
 ___________     :תאריך           __________________________  : המונחה ה/התלמיד חתימת

    

תנאי יסוד לעבודה משותפת בין מנחים למונח :ה

נא לסמן √√ ולחתום על הסכמתך לכל הסעיפים:

עמידה בלוח הזמנים שיציבו המנחים היא באחריות המונחה.

על המונחה ובאחריותו/ה להיות בקשר שוטף עם המנחים.

עם הגשתה של הצעת התיזה לשיפוט אקדמי, המונחה חייב/ת להגיש למנחים את הבקשה

לאישור של ועדת אתיקה כדי לאשרה ביניהם.

מיד עם אישור ההצעה על יד ועדת השיפוט האקדמי יגיש המועמד את הבקשה לאישור

ועדת אתיקה, זאת בכפוף  לאישור המנחים ובחתימתם.

כל התייעצות עם גורמים חיצוניים בהקשר לעבודת המחקר תעשה רק לאחר ידיעת

המנחים ובהסכמתם.

הן המנחים והן המונחה רשאים להפסיק את תהליך העבודה על מחקר התיזה בכל זמן במידה ואיננה

לשביעות רצונו של אחד הצדדים.

המנחים רשאים לעכב את מסירת העבודה לשיפוט עד שימצאו אותה ראויה ובשלה לכך

)גם אם הדבר כרוך בהפסקה זמנית של הלימודים(.

במידה והמונחה שוקל/ת להחליף מנחים חלה עליה/ו חובה להודיע זאת בראש ובראשונה

למנחים החתומים על טופס זה.

מונחה השוקל/ת להחליף את המנחים )החתומים על טופס זה( ולהמשיך לעבוד על אותו

נושא מחקר שהתחיל לפתח עם המנחים, צריך לקבל את הסכמתם בכתב לפני שיפנה למנחים

פוטנציאליים אחרים.
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