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  על העבודה ולבדוק שאכן נכתבה  בקפידהלפני הגשת התזה למזכירות יש לעבור
 בקישור. יםהמופיע מודים מתקדמיםיהמצויים באתר הרשות לל עפ"י הכללים

 

  בדיקה צורך למודים מתקדמים ירשות לללגב' גילי פרידמן מהיש להעביר את התזה
ימים ספורים לפני המועד  לעשות את הבדיקה הצורניתמומלץ טרם ההגשה. צורנית 

 .הסופי להגשת העבודה לשיפוט
 

, ניתן לשלוח דמיםברשות ללימודים מתק בשלב זה אין קבלת קהל לאור העובדה כי
 את עבודות התיזה לבדיקה צורנית באמצעות דואר אלקטרוני:

           gilif@univ.haifa.ac.ilmail: -E  
 

 יש לצרף למייל:
 PDF  -קובץ של העבודה ב    .1 
 WORD -קובץ של העבודה ב    .2 
    העביר במייל. את המייל יש עבודה מוכנה לשיפוט )ניתן לאישור המנחה שה    .3 

 לסטודנט/ית שיעביר/תעביר ביחד עם העבודה(. להעביר                  
 דנט/ית בפנייה.ויש לציין מס' ת"ז הסט    .4 

  

  פונים לפני ש בקישורזה המופיע את המנחה על טופס אישור הגשת תיש להחתים
 לרשות ללימודים מתקדמים.

 

  יםעותק יש להגישלאחר אישור ההגשה על ידי הרשות ללימודים מתקדמים 
+ עותק למייל של  מזכירות החוגמייל של ל PDF -ו WORDבקובץ  יםאלקטרוני

 . המנחה/ים
 להעביר עותק מודפס לצורך הבדיקה. ית/יתכן ומזכירות החוג תבקש מהסטודנטי* 

 

  לקחת בחשבון משך זמן של כחודשיים עד התיזה תועבר להערכה על ידי קורא ויש
 ההערכה. לקבלת תוצאות

 

  וידרשו תיקונים בעבודה, יועבר מכתב אל הסטודנט/ית ע"י מזכירות החוג ובו במידה
לפי הנחיות הקורא בצע את התיקונים ת/התיקונים הנדרשים. הסטודנט/ית י יפורטו

גיש עבודה מתוקנת + מכתב המפרט את התיקונים ת/ובאישור מנחת העבודה י
 לאחר אישור המנחה.  למזכירות החוג תוגש העבודה המתוקנתשנעשו. 

 

  :לצורך סגירת התואר 
תוגש לחוג  וד התודות,, ובתוספת עמלאחר אישור התיקוניםהעבודה הסופית  .1

הפקדת תזה אישור מודפס של +  )לא ספירלה( בכריכת דבק בעותק אחד מודפס
 (. approved)יש לוודא שמופיע במייל האישור סטטוס  דיגיטלית בספרייה

לאוניברסיטה )כרוך  בהגעה פיזיתאו  רשום ניתן להעביר המסמכים בדואר
 ניסה(.במילוי הצהרת בריאות באפליקציה של האוניברסיטה והצגתה לשומר בכ

 למזכירות החוג במייל PDF -ו WORDאלקטרוניים בקובץ  ו עותקיםבנוסף יוגש .2
 )כולל נתוני המחקר וכד'(. לפי בקשתם ים/למנחה קשיחים וכן עותקים

 

 ביום הצגת התזות והפרויקטים,  תזהכחלק מדרישות התואר, יש להציג את ה
 .ים/בתיאום ובאישור המנחה
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