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قسم صحة النفس الجماهيرية
הליך הגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי בחוג לבריאות נפש קהילתית
נכון ל02.02.17 -
מועמדים פוטנציאלים ייחשבו ככאלו הזכאים לקבל הנחייה לעבודת הדוקטורט על ידי חברי סגל החוג לבריאות נפש
קהילתית רק אם יתקיימו התנאים המקדימים הבאים:
בעלי תואר "מוסמך" עם תזה מאוניברסיטה המוכרת ע"י אוניברסיטת חיפה .באחריות הסטודנטים לאמת זאת (מול
מחלקת הרשמה לתארים מתקדמים) ,גם אם החוג יערוך בשלב מאוחר יותר בדיקה מנהלית דרך רשויות
האוניברסיטה.


בעלי ציון תזה של  90לפחות



בעלי ציון משוקלל של  90לפחות בלימודי המ"א.



בעלי ציון של  92לפחות בעבודת סמינר שנכתבה במסגרת לימודי המ"א.



בעלי ציון של  85לפחות בקורס שיטות מחקר שנלמד במסגרת לימודי המ"א.

במידה ודרישות אלו מתקיימות ,יכולים המועמדים לפנות למנחה פוטנציאלי/ת בחוג לבריאות נפש קהילתית .הפנייה
למנחה פוטנציאלי/ת תיעשה באמצעות הדואר האלקטרוני (כתובות דואר אלקטרוני של מנחים פוטנציאלים נמצאות
באתר החוג) ,בצירוף המסמכים הבאים:


קורות חיים בעברית (הכוללים את שמות קורסי הסמינריון במסגרת המ"א וציוניהם)



קורות חיים באנגלית



תזה (בגרסה אלקטרונית)



מכתב המלצה ממנחה התזה



מכתב המלצה ממקור אקדמי אחר



גיליונות ציונים של תארי הב"א והמ"א



מכתב (באורך של עד עמוד) שבו בקשת פגישה עם המנחה הפוטנציאלי ,הכוללת פירוט התחום המוצע לעבודת
הדוקטורט.

לאחר קבלת המסמכים המנחה הפוטנציאלי/ת יחליט באם הוא מזמן את המועמדים לפגישה אישית.
לאחר הפגישה עם המנחה הפוטנציאלי/ת
אם לאחר הפגישה אין הסכמה בין המנחה הפוטנציאלי/ת והמועמדים על תחילת הליך קבלה למסלול התואר השלישי
של החוג ,המועמדים יכולים ליזום פגישה כזו עם חבר/ת סגל אחר בחוג או בפקולטה.

במידה שפגישה זו מובילה להסכמה על המועמדים להגיש למנחה הפוטנציאלי/ת הצהרת כוונות ,במסמך של 5-10
עמודים (ראו נספח הנחיות לכתיבת הצהרת הכוונות בהמשך) ,באופן עצמאי ובהדרכה מינימאלית של המנחה.
בסיום תהליך כתיבת ההצהרה ,על המנחה לאשר את שליחת הצהרת הכוונות ,יחד עם כל המסמכים הנדרשים ,לדיון
בועדת הדוקטורט.
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דיון בועדת הדוקטורט
וועדת הדוקטורט תדון בכל המועמדים .בדיון זה הוועדה תאשר או לא תאשר את הקבלה והרישום לתכנית
הדוקטורט.
להמלצת המנחה יש משמעות בוועדה זו ,אך ההחלטות הסופיות יתקבלו אך ורק על ידי הוועדה עצמה .למנחה אין כל
סמכות באשר לקבלת המועמדים להנחיה על ידו/ידה.
החלטת הקבלה תתבסס על מספר המקומות הפנויים לתלמידי תואר דוקטור במחלקה (שנקבע בהחלטה פנימית של
החוג לגבי מספר הסטודנטים לתואר שלישי שהחוג יכול להנחות בכל שנה) ,מאפייני המועמדים ,ומכתבי הצהרת
הכוונות .ההערכה הינה תחרותית ותישקל באופן יחסי לנתוניהם של המועמדים האחרים.
החלטות הוועדה הנן סופיות.
ניתן להתקבל ללימודי הדוקטורט הן בסמסטר חורף והן בסמסטר אביב .דיוני הועדה יתקיימו ,לכל המאוחר ,שבועיים
לפני תחילת הסמסטר.
לאחר אישור הקבלה ע"י הוועדה ,המועמדים יתבקשו להירשם באמצעות מחלקה הרשמה לתארים מתקדמים ולהציג
מסמכים מקוריים בנוגע ללימודי ב.א ומ.א.
המועמדים מתקבלים כתלמידי שלב מחקר א'.
בהמשך לאישור ועדת הדוקטורט יש להעביר למזכירות החוג את המסמכים הבאים:


צילום גיליונות ציונים תואר ראשון ושני וצילום תעודות
יש לאשרר את המסמכים המקוריים מול מדור ההרשמה לתארים מתקדמים.



קורות חיים בעברית ובאנגלית.



הסכמת מנחה העומד/ת בקריטריונים.



הצהרת כוונות חתומה על ידי המנחה המיועד/ת.



שני מכתבי המלצה ,מאנשי אקדמיה .המלצה אחת תינתן ממנחה עבודת הגמר המחקרית (תזה).



תקציר נושא המחקר באנגלית ( 5-10שורות).

תכנית הלימודים
א.

פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים ולביצוע המחקר הוא ארבע שנים .הארכה מעבר לתקופה זו
טעונה המלצת המנחה ,וועדת הדוקטורט החוגית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

ב.

היקף הקורסים הנלמדים בתוכנית יהיה עד  16שש"ס ,מתוכם  8שש"ס חובה.

ג.

מנחה עבודת הדוקטורט או הוועדה המלווה (אם מונתה כזו) ,רשאים לדרוש הרחבת לימודי הדוקטורט מעבר
לשעות המינימום הנדרשות בסעיף ב' לעיל וזאת בהתאם ולצרכי המחקר.

ד.

המנחה ו/או הוועדה המלווה רשאים להטיל על הסטודנטים חובת בחינה (בכתב או בעל פה) בשיעורים בהם
נדרשים הסטודנטים להשתתף.

ה.

הסטודנטים לא יוכלו למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט בטרם סיימו את מלוא שעות הלימוד הנדרשות.

דרישות אקדמיות נוספות תהיינה בהתאם לנושא העבודה ולתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.
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שלב מחקר א'
שלב זה אורך כשנה .בסופו ,הצעת המחקר תישלח לשיפוט לועדת הדוקטורט ,בהתאם להנחיות.
שלב מחקר ב'
שלב זה אורך כ 3-שנים.
עם אישור הצעת המחקר ע"י הגורמים המוסמכים לכך ,יוכלו הסטודנטים להתחיל לבצע את המחקר ולהגיש את
עבודת הדוקטורט לשיפוט – לאחר קבלת אישור המנחה ,לפיו העבודה מוכנה לשיפוט.
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נספח הצהרת כוונות
תיאור מכתב הצהרת כוונות מקדים 5-10 ,עמודים
מטרת מכתב זה היא לאפשר למנחה ולוועדת הדוקטורט להעריך האם:


לסטודנטים ישנה יכולת הבעה עצמאית בכתב ובהתאם לכללים לוגיים ואקדמיים.



לסטודנטים יש ניסיון אקדמי ובקיאות שמאפשרים תיאור שיטתי בסיסי וראשוני של לפחות חלק מהתחום
שהם רוצים לחקור; וכן-



יש יכולת תכנון ויצירת שאלות מחקר אפשריות וחיפוש אחר מתודולוגיות מתאימות

מכתב הצהרת כוונות מקדים זה יהווה למעשה מחקר-זוטא תיאורטי ,ויכלול:
 .1סקירת ספרות בת  2-3עמודים של תחום העניין המחקרי
 .2אינטגרציה של הספרות שתאפשר גיבוש מסקנה שתוביל ל-
 .3שאלת מחקר אפשרית
 .4פסקה על חשיבותו המדעית (ואם רלוונטי גם זו הקלינית) של מחקר זה
 .5תיאור חלקי וקצר של מתודולוגיה פוטנציאלית ,שניתן יהיה להשתמש בה כדי להעריך אחת משאלות המחקר
(מערך המחקר ,מדגם ,גודל המדגם ,רשימת משתנים)
 .6בנוסף לחמשת העמודים רשימת מקורות בת  15-25פריטים ,כתובה בסגנון ה .APA
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