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 הנחיות להגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית

 לתלמידי מחקר

 

מועמד המבקש להגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי במסגרת הוועדה הכלל  .א

מתבקש לבצע הרשמה לאוניברסיטה באמצעות אתר האינטרנט אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, 

( וזאת לאחר /http://harshama.haifa.ac.ilשל מחלקת הרשמה באגף מנהל התלמידים )

שווידא כי הינו עומד בתנאי הקבלה המפורסמים באתר האינטרנט של הרשות ללימודים 

 מתקדמים.

תיקיות**  שתילהעביר אל ראש מדור לימודי תואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמים יש  .ב

 הכוללות, כל אחת מהן, את המסמכים הבאים:

 צילום גיליונות ציונים לב"א ומ"א וצילום תעודות .1

 בעברית ובאנגליתקורות חיים   .2

 הסכמת מנחה העומד בקריטריונים   .3

   הצהרת כוונות, חתומה על ידי המנחה המיועד .4

 מכתב מהמנחה המיועד בדבר נושא המחקר, חשיבותו וחדשנותו .5

 צילום תקציר עבודת הגמר המחקרית )תיזה( .6

 שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה. המלצה אחת תינתן ממנחה עבודת הגמר המחקרית )תיזה( .7

 תקציר נושא המחקר באנגלית .8

אל ראש מדור לימודי תואר  ישירותטופס רשימת מומחים )רצ"ב(. הטופס יועבר ע"י המנחה  .9

 שלישי

  .רצוי כי הממליץ הנוסף לא יהיה המנחה המיועד לעבודת הדוקטורט 

 

** יש להעביר את כל המסמכים גם בעותק דיגיטלי לכתובת: 

twintman@univ.haifa.ac.il 
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 סדר המסמכים הנדרש בתיק:

 טופס ריכוז למועמד 

 בעברית ובאנגלית קורות חיים 

 צילום גיליון ציונים לב"א 

 צילום תעודת בוגר 

 צילום גיליון ציונים למ"א 

 צילום תעודת מוסמך 

 מכתבי המלצה 

 הסכמת מנחה בכתב 

 מכתב מהמנחה המיועד בדבר נושא המחקר, חשיבותו וחדשנותו 

 הצהרת כוונות 

 תקציר נושא המחקר באנגלית 

 קציר תיזת מ"אצילום ת 

 

 

 

 הערות:

תיקי מועמדים אשר לא יכילו את כל המסמכים כמפורט לעיל, לא יידונו במסגרת  .1

 הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

מועמד אשר יש ברשותו המלצות מאנשי אקדמיה, אשר נשלחו במעטפות חתומות,  .2

 מתבקש לצרף את המעטפות לתיק המועמדות. 

 להגיש בתיקיות כרוכות בכריכת ספירלהאת המסמכים יש  .3

 סדר המסמכים בתיק המועמד כמפורט לעיל הינו מחייב. .4

 

  

 

ל לבירורים נוספים, ניתן לפנות לראש מדור לימודי תואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמים: גב' ט

 וינטמן נמירובסקי
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