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 החוג לפיזיותרפיה -מסלול  לימודי מחקר מקדים 

 
מסלול לימודים זה מיועד לסטודנטיות וסטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני במקצועות הבריאות ללא 

או סטודנטים שהרקע האקדמי הקודם שלהם אינו מאפשר קבלתם לדוקטורט ללא השלמת קורסים  תיזה

 ללימודי תואר שלישי. לקראת הצגת מועמדות והמבקשים להשלים את התיזה בתחום הפיזיותרפיה

 מועמד המבקש להירשם ללימודי השלמות לתואר שלישי חייב למלא את התנאים הבאים:

 ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. הינו בעל תואר "מוסמך" .1

 לפחות. 90סיום לימודי התואר השני בציון  .2

 לפחות בעבודת הגמר / פרויקט או בבחינה המסכמת. 90ציון של  .3

" / "סטטיסטיקה א' + ב'" )קורס שנתי(  וקורס "שיטות מחקר לפחות בלימודי "סטטיסטיקה 85יון צ .4

 שבע השנים האחרונות, בלימודי התואר השני.משיטות מחקר א'+ב' )קורס שנתי(  /כמותי" 

במידה והמועמד צריך ללמוד גם "סטטיסטיקה" /  "סטטיסטיקה א' + ב'" )קורס שנתי(  וגם  .5

/  "סטטיסטיקה א' + ב'" )קורס שנתי(   "סטטיסטיקה"למתקדמים", עליו ללמוד  SPSS-"סטטיסטיקה ו

התקבל  בטרםלפחות  85למסלול "מחקר מקדים", ולעבור בציון  בטרם ההרשמה בחוג לפיזיותרפיה

 לתכנית.

לפחות בבחינת כניסה באנגלית )או הצגת ציון זהה בבחינת כניסה באנגלית משבע השנים  80ציון  .6

 האחרונות לקראת לימודי תואר שני(.

על טופס הסכמת הנחיה  של אחד  מחברי הסגל האקדמי העומדים בקריטריונים להנחיה, וחתימה  .7

 הסכמת מנחה להנחיה )נספח ב' במדריך לכותבי תזה בחוג לפיזיותרפיה(.

שני מכתבי המלצה )אחד הממליצים יהיה איש אקדמיה והשני מהשדה הקליני( המעידים על אופיו  .8

 ויכולתו של המועמד לסיים לימודי תואר שלישי.

 פי-על ייכתב התקציר)המוצע.  הגשת תקציר המחקר/הצהרת כוונות ע"י המועמד בנוגע לנושא המחקר .9

וקבלת אישור המנחה על התקציר/הצהרת   (לפיזיותרפיה בחוג תזה לכותבי במדריך' ג בנספח הכללים

 הכוונות.

 אין קבלת תלמידים ללימודי מחקר מקדים במעמד "על תנאי". .10

 :נהלים

ום המחקר למנחה ולוועדת הקבלה הזכות לחייב את המועמד להשלים קורסים נוספים בהתאם לתח .1

 המוצע והרקע האקדמי הקודם.

 ודי תואר שני תדון במסמכי המועמד ותאשר את קבלתו למסלול.הוועדה החוגית ללימ .2

 תינתן עדיפות למועמדים אשר נושא מחקרם ניתן להרחבה ללימודי תואר שלישי.  .3

פי הכללים -תקציר המחקר / הצהרת הכוונות, ייבדק ע"י חברי הועדה החוגית ללימודי תואר שני. )על .4

 במדריך לכותבי תיזה בחוג לפיזיותרפיה(.' גבנספח 

במידה והמחקר המוצע הוא "מחקר כמותי", חובה על המועמד ללמוד בחוג לפיזיותרפיה את הקורס  .5

 .לפחות 85בציון עובר למתקדמים"  SPSS-"סטטיסטיקה ו
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סיום לימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. על המועמד יהיה להגיש  .6

 את מועמדותו כמקובל. 

אין רישום בסמסטר ב'. משך  שנת הלימודים,מועד תחילת הלימודים הוא תחילת סמסטר א' של 

המלצת המנחה, תלויה בה אחת בלבד. חריגה מכלל ז שנההלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הינו 

 יו"ר הוועדה החוגית ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.  

 :תיק המועמד ללימודי מחקר מקדים יכלול

 טופס בקשת קבלה ללימודים 

 באמצעות פורטל ההרשמה המקוון. רישום במחלקת ההרשמה של האוניברסיטה 

 מאושרים לתואר גיליונות ציונים ודות גמר לתואר ראשון ולתואר שני, תע :)מקור( תעודותמסמכים ו

    )יוגשו למחלקת הרשמה לתארים מתקדמים(. ראשון ולתואר שני.

 לעבודת הגמר המחקרית )תזה(. אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים 

 עדמילים(, מאושר על ידי המנחה המיו 350הגשת הצהרת כוונות על נושא המחקר המוצע )עד. 

  קורסי ההשלמה, במידת הצורךרשימת 

 שני מכתבי המלצה 

 שאלון למועמד 

 :עבודת גמר מחקרית תזהלוח זמנים להגשת 

 לינואר של השנה בה התקבל ללימודים. 1עד  הצעת התיזהמועד הגשת 

 בנובמבר. 30 -מיום תחילת הלימודים ולא יאוחר מ שנהבתום  התיזהמועד הגשת 
 

 :הפסקת לימודים

 לימודי הסטודנט יופסקו באם:

 . לא יגיש את הצעת התיזה במועד.1

בקורסים "סטטיסטיקה" / "סטטיסטיקה א' + ב'" )קורס שנתי(,    85. לא קיבל ציון של לפחות 2

", במידה ונדרש / "שיטות מחקר א'+ב' )קורס שנתי( למתקדמים" ו"שיטות מחקר SPSS-"סטטיסטיקה ו

 לעמוד בקורסים אלו.

 יגיש את עבודת הגמר המחקרית במועד.. לא 3

 . לא עמד בדרישות החובה, שקבעה ועדת קבלה עם קבלת המועמד למסלול.4

 


