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לימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
מערכת תלמידי המחקר מורכבת משתי ועדות:
הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר בראשותו של סגן הרקטור שהיא הוועדה העליונה,
והוועדה היחידתית לתלמידי מחקר המורכבת מבכירי אנשי הסגל האקדמי בפקולטה.
הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר מטפלת בכל המסלולים לתואר השלישי בפקולטה
לאמנויות .מטרתה לאשר אך ורק הצעות מחקר ועבודות דוקטור מקוריות העשויות להוביל
לחידושים משמעותיים בתחום הנחקר.
ההנחיות שלהלן באות בנוסף להנחיות בתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר
(במקרה של סתירה בין התקנון היחידתי לאוניברסיטאי ,יקבע התקנון האוניברסיטאי)

מסלולי הלימודים לתואר שלישי
בפקולטה לאמנויות ניתן ללמוד לקראת תואר שלישי באחד משני מסלולים:




 .1מסלול רגיל
 .2מסלול ישיר
תלמידים בעלי תואר מוסמך העומדים בתנאי הקבלה אולם צריכים להשלים עבודת גמר
לתואר שני או קורסים יוכלו להגיש מועמדותם ולהתקבל כ"מועמד לתלמיד מחקר".
בעלי התארים  M.Mus M.F.A.ו M.Arch-יופנו ללימודי התואר השני המחקרי ()M.A.
כמפורט בנספח מס'  .2לאחר השלמת התואר השני המחקרי בציונים הנדרשים ,יוכלו להגיש
מועמדותם ללימודי התואר השלישי .לנוהל המלא ראו נספח מס' .2

המסלול הרגיל
תנאי קבלה כתלמיד מחקר שלב א'
רשאי לפנות לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בבקשה להתקבל למסלול הרגיל כתלמיד מחקר שלב א'
בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" עם עבודת גמר בתחום שבו הוא מבקש להתקבל לתואר השלישי,
בציון משוקלל  90לפחות ,שהגיש עבודת גמר שציונה הוא  90לפחות ,וקיבל מכתב הסכמה להנחיה
מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל.

הגשת מועמדות לתלמיד מחקר
א .יש להגיש תקציר נושא מחקר על פי ההנחיות ,מאושר ע"י המנחה – ראו נספח מס' .1
ב.

יש להמציא אישור בכתב מהמנחה על הסכמתו להנחיה.
(יש לוודא כי המנחה רשאי להנחות תלמידים לתואר שלישי).

ג.

יש לצרף תעודות רשמיות של תואר ראשון ותואר שני ,כולל עבודת הגמר.

הגשת מועמדות תיעשה באמצעות שליחת קבצים אלקטרוניים.

חובות תלמיד מחקר שלב א' במסלול הרגיל
א .תלמיד מחקר שלב א' יהיה חייב ,תוך שנה אחת ,ובמקרים מיוחדים תוך שנתיים להגיש הצעת
מחקר מאושרת ע"י המנחה .במידה והצעת המחקר לא תוגש תוך שנה ,יידרש התלמיד להגיש דו"ח
התקדמות ,ולוח זמנים מפורט להגשת ההצעה .הדו"ח ולוח הזמנים יאושרו על ידי המנחה.
ב .תוך שלוש שנים מקבלתו כתלמיד מחקר שלב א ,יסיים התלמיד את חובות לימודיו בהיקף של 12
שעות סמסטריאליות ,כולל שני סמינריונים והגשת עבודה סמינריונית אחת .על התלמיד תחול חובת
השתתפות בקורסים אלה ,בממוצע  90לפחות .התלמיד והמנחה יגישו לאישורה של הוועדה היחידתית
את רשימת הקורסים המבוקשת.
ג .קורס אישי – תלמיד יוכל ,במסגרת לימודיו ,להירשם לקורס אישי בהיקף של  2ש"ס ,כפוף לקבלת
הסכמתו של איש סגל המתאים להעביר קורס זה .הקורס יופיע במערכת הקורסים ,ויתקיים לפחות פעם
בשבוע .הקורס מיועד למי שמבקש ללמוד תחום או נושא שאיננו מוצע בתכנית הלימודים של היחידה.
ההרשמה לקורס תהיה בתאום עם מנחה הדוקטורט .יודגש כי במידה והקורס יינתן על ידי מנחה
הדוקטורט ,הוא לא יוכל להיכלל במכסת  12הש"ס הנדרשת בלימודי התואר השלישי .הוועדה היחידתית
תאשר את הקורס תוך בדיקת התאמת איש הסגל המיועד להעבירו לנושא הקורס האישי ,ולהוראה ברמת
התואר השלישי .הוועדה היחידתית תבקש לקבל סילבוס מפורט הכולל את נושאי הקורס ,חומרי
הקריאה ,ודרישות העבודה המסכמת.
ד .תלמיד מחקר חייב להוכיח בזמן לימודיו ידיעת השפה העברית ,השפה האנגלית ושפה זרה נוספת
כמפורט להלן:
 תלמיד מחקר שלב א' החסר תעודת בגרות ישראלית ,ימציא אישור על ידיעת השפה העברית ברמתפטור מהיחידה ללימודי עברית באוניברסיטה .במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לפטור את התלמיד
מלימודי עברית.
תלמיד מחקר נדרש לפטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלתו. תלמיד מחקר חייב להגיע לרמת פטור בשפה זרה נוספת ,מתוך השפות הנלמדות באוניברסיטה אובהתאם לצורכי המחקר.
חובות תלמידי המחקר
 .1במהלך שלושת השנים הראשונות מקבלתו ישלים תלמיד המחקר את חובות לימודיו.
 .2במידת הצורך ,רשאית הוועדה לתלמידי מחקר ,לאחר התייעצות עם המנחה/ים להטיל על
תלמיד המחקר חובות לימוד נוספות על אלה שנקבעו לו.
 .3התלמיד ייפגש עם המנחה אחת לשלושה חודשים לפחות .אם הוא או המנחה שוהים בחו"ל,
התלמיד יקיים קשר עם המנחה בתדירות כנ"ל.
חובות המנחה
 .1על מנחה/ים עבודת הדוקטור חלה אחריות על תקינותה של הצעת המחקר ואיכותה ,על קצב
ההתקדמות של כתיבת העבודה ,ועל תקינות העבודה הסופית ואיכותה .המנחה יצרף להצעת
המחקר ולעבודת המחקר הסופית מכתב בחתימתו המאשר את הגשתן.
 .2מנחה לא ינחה הצעת מחקר ועבודת מחקר בנושא שאינו מומחה בו .במידה שהמנחה מומחה
בהיבטים מסוימים של העבודה ,אך לא באחרים (לדוגמה ,אם העבודה היא רב-תחומית) ,הוא
יצרף מנחה נוסף ,שישלים את מומחיותו.
 .3המנחה ישמש כאחד משופטי עבודת הדוקטור ויגיש לוועדה לתלמידי מחקר בפקולטה את חוות
דעתו עליה.

מעקב הוועדה אחר התקדמות המחקר
 .1תלמיד מחקר יידרש להגיש דו"ח התקדמות אחת לשנה ,החל מיום אישורה של הצעת המחקר,
וקבלתו כתלמיד מחקר שלב ב'.
 .2נציג התחום בוועדה לתלמידי מחקר יקבל לידיו את דוחות ההתקדמות ויביא בפני הוועדה את
המלצתו לאישור המשך העבודה ,להצבת תנאים להמשך או להפסקת העבודה .הוועדה תדון
בהמלצה זו ותחליט האם לקבלה או להציב תנאים משלה להמשך .אם התלמיד לא התקדם
בלימודיו או במחקר בצורה נאותה ,רשאית הוועדה לתלמידי מחקר להחליט על הפסקת לימודיו.
משך הלימודים
על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א' .כל
חריגה מפרק הזמן הזה טעונה אישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר .בתום שש שנים ,יידרש אישור
מהוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

המסלול הישיר
הליך הקבלה למסלול הישיר :הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תבדוק את התאמתו של המועמד
למסלול הישיר ,על פי הקריטריונים הכתובים מטה.

א .תנאי קבלה כתלמיד מחקר שלב א' על-תנאי למסלול ישיר
רשאי לפנות לוועדה לתלמידי מחקר בבקשה להתקבל למסלול הישיר בוגר אוניברסיטה בלבד ,העונה
על אחד מהתנאים הבאים:
 .1בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" בציון משוקלל  97לפחות ,או שיוכח כי נמצא ב 3%-העליונים של
מחזור הלימודים בו סיים; הינו בעל השכלה רחבה ובשלות לעבודת מחקר עצמאית; המציא
מכתבי המלצה ,המעידים על אופקי השכלתו ובשלותו למחקר עצמאי משני מומחים בתחום .וכן,
המציא אישור בכתב מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל
המוכן להנחותו בעבודת הדוקטורט.
 .2תלמיד תואר שני ,שלמד שנה אחת לפחות ולא יותר משנה וחצי מיום הרשמתו לתואר השני,
בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" בציון משוקלל  97לפחות; סיים מחצית מתכנית הלימודים לתואר
שני בציון משוקלל  95לפחות ,וכתב שתי עבודות סמינריוניות בציון  95לפחות על כל אחת מהן
אצל שני מורים שונים; המציא אישור בכתב מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה
בכיר ומעלה במסלול הרגיל המוכן להנחותו בעבודת הדוקטורט.

ב .הגשת מועמדות לקבלה כתלמיד מחקר במסלול הישיר



יש להגיש תקציר נושא מחקר על פי ההנחיות ,מאושר ע"י המנחה – (ראו נספח מס' .)1
יש להמציא אישור בכתב מהמנחה על הסכמתו להנחיה( .יש לוודא כי המנחה רשאי להנחות
תלמידים לתואר שלישי )



יש לצרף תעודות רשמיות של לימודי תואר ראשון ושני (כולל עבודת הגמר).



הגשת המועמדות תיעשה באמצעות שליחת קבצים אלקטרוניים.

ג .חובות תלמיד שלב א' 'על תנאי' במסלול הישיר
 .1התלמיד יידרש להשלים  28ש"ס מקורסי התואר השני בתיאום עם המנחה ובזיקה לנושא.
ממוצע ציוניו של התלמיד בשיעורים וסמינריונים אלה יהיה  95לפחות.
 .2תוך שנה מקבלתו למסלול הישיר יגיש התלמיד פרויקט בהיקף של עבודה סמינריונית מורחבת
בתחום המחקר של הדוקטורט המיועד .את כתיבת הפרויקט ינחה איש סגל באוניברסיטת תל
אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל ,שהסכים להנחות את התלמיד לדוקטורט .מטרת
הפרויקט היא לבחון את כישורי המחקר של המועמד .לאחר שקיבל המועמד את הערות הוועדה,
קודם שעבודתו הועברה לקוראים נוספים ,הוא יהיה רשאי להגיש רק עוד גרסה מתוקנת אחת.
אם תידחה הגרסה המתוקנת ,התלמיד לא יהיה רשאי להגיש עוד עבודת פרויקט באותו נושא.
הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תעביר את העבודה לחוות דעת של המנחה וקורא נוסף .על
התלמיד להשיג ציון  95לפחות בפרויקט למתכונת הפרויקט ראו נספח מספר .3
 .3לאחר השלמת ה"פרויקט" ייקרא התלמיד לבחינת כשירות ,שבה יציג את עבודתו בפני שלושה
בוחנים /בוחנות :נציג/ה מטעם החוג ,נציג/ה של וועדת תלמידי המחקר ,וחבר/ת סגל בדרגת
מרצה בכיר/ה ומעלה מאוניברסיטת תל-אביב ,או מאוניברסיטה אחרת .אם תדרוש הוועדה
תיקונים ,יהיה התלמיד רשאי להגיש רק עוד נוסח מתוקן אחד של ה "פרויקט" .אם יידחה גם
נוסח זה ,יופסקו לימודיו במסלול הישיר.
 .4בתום שנה נוספת ,כלומר שנתיים מיום הקבלה למסלול הישיר לכל היותר ,יגיש התלמיד את
הצעת המחקר.
תלמיד אשר לא עמד בתנאים לעיל יהיה רשאי ,באישור הוועדה לתלמידי מוסמך ,לחזור ללימודי התואר
השני באחד משני המסלולים :תואר שני עם עבודת גמר ,או תואר שני ללא עבודת גמר.

ד .הענקת תואר שני
לאחר השלמת מכסת הלימודים הנדרשת ( 28ש"ס) ועמידה בבחינת הכשירות ,ולאחר הגשת הצעת
המחקר ואישורה ע"י הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר ,יקבל תלמיד המסלול הישיר אישור על
סיום לימודי התואר השני ללא עבודת גמר במסגרת המסלול הישיר לתואר שלישי .התלמיד ייחשב כמי
שסיים תואר שני.
מועמד לתלמיד מחקר
תנאי קבלה ל"מועמד לתלמיד מחקר"
תלמידים בעלי תואר מוסמך העומדים בתנאי הקבלה ,אולם חסרה להם עבודת גמר לתואר שני ,או
נדרשים להשלמת קורסים ,יוכלו להגיש את מועמדותם כ "מועמד לתלמיד מחקר" (סטטוס  )60כמפורט
להלן:
 .1בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" ללא עבודת גמר בתחום בו מוענק תואר שני בפקולטה
לאמנויות ,בציון משוקלל  90לפחות ,המעוניין להמשיך בלימודי התואר השלישי בתחום
שבו קיבל את התואר השני ,ואשר השיג הסכמה בכתב להנחיה מאיש סגל באוניברסיטת תל
אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל ,יכתוב בתוך שנה מקבלתו כ"מועמד לתלמיד
מחקר" עבודת מחקר שקולה לעבודת גמר באותו תחום בו יש לו תואר שני ,ויצטרך להשיג בה
ציון של  90לפחות .לאחר שעמד בדרישה זו יהיה רשאי להגיש את מועמדותו כתלמיד מחקר
שלב א'.

 .2בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" ללא עבודת גמר בתחום בו מוענק תואר שני בפקולטה
לאמנויות ,בציון משוקלל  90לפחות ,המעוניין להמשיך בלימודי התואר השלישי
בתחום אחר מתחומי הפקולטה לאמנויות מזה שבו קיבל את התואר השני ,ואשר קיבל
הסכמה בכתב מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל
המוכן להנחותו ,יידרש לכתוב עבודה שקולה לעבודת גמר לתואר שני ,וכן יחויב בלימודי השלמה
ומבחן בקיאות .לימודי ההשלמה יהיו בהיקף שלא יפחת מ 16 -שעות סמסטריאליות הכוללות 2
סמינריונים מלימודי התואר השני וכתיבת עבודה סמינריונית באחד מהם לפחות .שמות הקורסים,
מכסת לימודי ההשלמה שמעבר ל 16 -ש"ס (אם נדרשים בהתאם לרקע הקודם של המועמד)
ומתכונת מבחן הבקיאות ,ייקבעו על ידי חבר הסגל שהסכים להנחותו ובאישור הוועדה היחידתית
לתלמידי מחקר .לימודי ההשלמה ,מבחן הבקיאות והעבודה השקולה לעבודת גמר יהיו כולם
בתחום החדש בו הוא מתכון ללמוד במסגרת לימודי התואר השלישי .יהיה עליו ,בתוך שנתיים
לכל המאוחר מיום התקבלותו כ"מועמד לתלמיד מחקר" ,להשיג ציון משוקלל של  90לפחות
בעבודה השקולה לעבודת גמר וציון  90לפחות בלימודי ההשלמה ובמבחן הבקיאות .לאחר
שעמד בדרישות אלו רשאי המועמד לפנות לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בבקשה להתקבל
למסלול הרגיל כתלמיד מחקר שלב א' .למתכונת בחינת הבקיאות ראו נספח מס' .4
 .3בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" עם עבודת גמר בתחום קרוב לזה שבו הוא מבקש
להתקבל לתואר השלישי ,בציון משוקלל  90לפחות ,שהגיש עבודת גמר שציונה
הוא  90לפחות ,וקיבל הסכמה בכתב להנחותו מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה
בכיר ומעלה במסלול הרגיל ,חייב בהשלמת לימודים בתחום בו הוא מבקש ללמוד לתואר השלישי
ולעמוד במבחן בקיאות באותו תחום כמפורט בסעיף  2שלעיל .על המועמד להשיג ציון משוקלל
של  90לפחות בלימודי ההשלמה ולהשיג ציון של  90לפחות במבחן הבקיאות .על המועמד
להשלים את מכסת לימודי ההשלמה ולעמוד במבחן הבקיאות בתוך שנה מהתקבלותו כ "מועמד
לתלמיד מחקר" .לאחר שעמד בדרישות אלו רשאי המועמד לפנות לוועדה היחידתית לתלמידי
מחקר בבקשה להתקבל למסלול הרגיל כתלמיד מחקר שלב א'.

הגשת מועמדות כ "מועמד לתלמיד מחקר"



יש להגיש תקציר נושא מחקר על פי ההנחיות ,חתום ע"י המנחה (ראו נספח מס' )1
יש להמציא אישור בכתב מהמנחה על הסכמתו להנחיה( .יש לוודא כי המנחה רשאי להנחות
תלמידים לתואר שלישי).



יש לצרף תעודות רשמיות ,של תואר ראשון ותואר שני ,כולל עבודת הגמר (אם יש כזו).



הגשת המועמדות תיעשה באמצעות שליחת קבצים אלקטרוניים.

הגשת הצעת המחקר ובדיקתה
 .1בתום תקופה שלא תעלה על שנה מיום קבלתו כתלמיד מחקר שלב א' ,יגיש התלמיד לוועדה
לתלמידי מחקר העתק דיגיטלי של "הצעת המחקר" שכתב ומכתב מהמנחה המאשר את הגשת
הצעת המחקר .ההצעה תכלול את הפרקים הבאים:
 תיאור נושא המחקר בזיקה לשאלת המחקר. סקירה ביקורתית של מחקרים שנעשו בעבר בנושא בדרך המובילה לטענת/שאלתהמחקר.
 -דיון במקורות שהתלמיד יסתמך עליהם ,כולל מקורות ראשוניים במקרה הצורך.

 היפותזות ,הנחות היסוד והרעיונות המנחים של המחקר. מתודולוגיה :שיטות בדיקת הנושא ,התזה והרעיונות המנחים. התרומה המשוערת של המחקר לתחום הידע. מבנה העבודה כמהלך להוכחת התזה. רשימת מקורות.להנחיות מפורטות להגשת הצעת המחקר ראו נספח מס' 5
הצעת המחקר תיכתב בעברית או באנגלית .בסמכותה של הוועדה היחידתית לחייב את כתיבת ההצעה
והעבודה בשפה האנגלית .זאת בכפוף לנושא העבודה ,למצאי השופטים ולשיקולים מקצועיים נוספים.
 .1כל הצעה שתוגש לוועדה לתלמידי מחקר תלווה בקו"ח ,ורשימת פרסומים של כותב ההצעה.
נציג התחום בוועדה יחליט אם ההצעה בשלה להגשה לדיון בוועדה.
 .2הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תבדוק את תכנית המחקר המוצעת והרכב ההנחיה כעונה על
כל היבטי ההצעה .לקראת הדיון יקראו כל חברי הוועדה את ההצעה ויכינו שאלות או הערות
במידת הצורך .את הדיון יוביל נציג התחום הרלוונטי בוועדה ,אשר יבהיר בעיקר באיזה מובן
ההצעה מקורית ועשויה להוביל לחידושים משמעותיים בתחום הנחקר ,ומדוע המנחה מתאים
להנחות את ההצעה .נציג התחום יהיה רשאי להזמין לדיון מומחה נוסף בתחום.
 .3הוועדה תיעזר בשתי חוות דעת של מומחים בתחום המחקר הנדון בדרגת מרצה בכיר לפחות,
אחד מתוך האוניברסיטה והשני מאוניברסיטה אחרת.
 .4דרשו המומחים או מצאה הוועדה שנדרשים תיקונים מהותיים בהצעה ,היא תוחזר ותוגש
בשנית תוך הזמן שיוקצב לכך .ההצעה המתוקנת תוגש מלווה בדף נפרד המפרט את התיקונים
שנעשו ,תוך ציון הפסקה/פסקאות והעמוד/ים המתוקנים שבהצעה .דף זה ייחתם ע"י מגיש
ההצעה והמנחה .אם הוועדה תמצא שההצעה לא תוקנה כראוי ,לא תאושר הגשה נוספת.
הוועדה לא תדחה תכנית מחקר מבלי שתאפשר למנחה המיועד לחוות דעתו לגבי הנימוקים
שהועלו כנגדה .אם תשתכנע הוועדה שהתכנית מקורית ,עשויה להוביל לחידושים משמעותיים
בתחום הנחקר ,שהיא ברת ביצוע ,ושיש בכוחם של החוקר והמנחה להביא את המחקר לידי
גמר מוצלח ,תאשר את התכנית.

עבודת המחקר
הגשת העבודה ותהליך השיפוט
(מתכונת עבודת הדוקטור והמסמכים שיש לצרף להגשתה – (ראו נספחים מס'  ,6-7וכן נספח מספר :8
דוגמת דף שער או דף אחורי של עבודת הדוקטורט בעברית ,ונספח מספר  :9דוגמת דף שער או דף
אחורי של עבודת הדוקטורט באנגלית)
 .1עם קבלת עבודת הדוקטור ,תמנה הוועדה לתלמידי מחקר לפחות שני שופטים מומחים בנושא
המחקר של העבודה ,בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל .לפחות אחד מהם יהיה מחוץ

לאוניברסיטת תל אביב .השופטים יתבקשו להגיש בתוך שלושה חודשים חוות דעת מפורטת,
בליווי "טופס הערכה".
 .2אם דרשו השופטים תיקונים ,הערותיהם יועברו לכותב העבודה ולמנחה/י העבודה לצורך תיקון
העבודה .העבודה המתוקנת תוגש מלווה בדף המפרט את התיקונים שנעשו ,תוך ציון
הפסקה/פסקאות והעמוד/ים המתוקנים שבעבודה .דף זה ייחתם ע"י מגיש העבודה
והמנחה/ים .העבודה המתוקנת תועבר במקרה הצורך לחוות דעת השופט/ים שביקשו תיקונים.
הוועדה לתלמידי מחקר תשקול את העבודה המתוקנת ותחליט אם לאשר אותה.

שפת העבודה
העבודה תיכתב בשפה העברית או בשפה האנגלית .בסמכותה של הוועדה היחידתית לחייב את כתיבת
העבודה בשפה האנגלית .זאת בכפוף לנושא העבודה ,למצאי השופטים ,ולשיקולים מקצועיים
נוספים.

פרסום חלקי
תלמיד יהיה רשאי ,באישור בכתב של המנחה ,לפרסם חלק ממחקרו במהלך לימודיו .התלמיד יהיה חייב
לציין שהפרסום הוא חלק מעבודת מחקר הנכתבת באוניברסיטה.

נספחים – לתקנוני התואר השלישי
נספח מספר : 1מבנה תקציר המחקר
. 1הגדרת תחום המחקר ונושא המחקר.
. 2הצגת הרקע הלימודי בתחום המחקר.
. 3ציון היבט משמעותי בשדה הידע המצדיק מחקר נוסף.
. 4הצגת היפותזה /שאלת המחקר.
. 5הצגת המתודולוגיה -באילו אמצעים תבחן העבודה את ההיפותזה/שאלת המחקר.
. 6חדשנות ותרומה אפשרית לשדה המחקר.
 -על התקציר להיות בהיקף של עמוד אחד.

נספח מספר : 2מתכונת קבלה לתלמידים בעלי תואר M.arch M.mus M.fa
 .1בעלי התארים  M.mus M.f.aו M.arch -המבקשים להמשיך ללימודי תואר שלישי
יופנו ללימודי תואר שני מחקרי עם עבודת גמר .לאחר שישלימו חובותיהם לתואר
בציונים הנדרשים יוכלו להציג מועמדותם ללימודי התואר השלישי.
 .2ניתן יהיה לשקול מתן פטורים מקורסים או סמינרים עיוניים חופפים שנלמדו במסגרת
התכנית המעשית בהיקף של עד  12ש"ס ,ובתנאי שהציון בהם הוא  90ומעלה
 .3יודגש כי נדרשת עמידה בבחינת פטור בשפה זרה נוספת (בהתאם לתכנית התואר
השני).

נספח מספר : 3מתכונת הפרויקט
הפרויקט יהיה בהיקף של כ 50-עמודים ,מודפסים ברווח כפול ,בגופן Roman New
Timesגודל 12

נספח מספר : 4בחינת בקיאות
 . 1בחינת הבקיאות תבדוק רוחב יריעת הידע ,יכולת ניתוח ,ומיומנויות המחקר של
המועמד/ת
בתחום הרלוונטי.
 . 2המנחה יכין נוסח מבחן שיאושר על ידי הוועדה.
 . 3הבחינה תורכב משתי שאלות :אחת תבקש להתייחס לסוגיה תיאורטית ולערוך השוואה
בין לפחות שתי תיאוריות ביחס לסוגיה .השנייה תבקש לנתח גוף יצירות מובחן לאור הדיון
התאורטי.
 . 4היקף הבחינה יהיה כ  20 -עמודים.
 . 5הבחינה תכלול לפחות  20פריטים ביבליוגרפיים בהיקף של  300עמודים לפחות.
. 6הזמן להגשת הבחינה הוא שבועיים מיום המסירה.
 7הבחינה תימסר לנבחן מטעם הוועדה לתלמידי מחקר.

נספח מספר : 5הנחיות להגשת הצעת המחקר ומתכונתה
. 1יש למסור לוועדה העתק דיגיטלי של ההצעה.
. 2היקף ההצעה לא יעלה על  20עמודים )לא כולל רשימת הספרות( ,כתובים ברווח וחצי,
בגופן  Roman New Timesגודל , 12ועם שוליים של  2ס"מ לפחות משני צדי העמוד.
יש לצרף להצעה קורות חיים ורשימת פרסומים של כותב ההצעה.

נספח מספר : 6הגשת עבודת הדוקטור
. 1יש למסור לוועדה העתק דיגיטלי של העבודה.
. 2יש לצרף להעתק הדיגיטלי תקציר של העבודה ,וכן קו"ח ורשימת פרסומים מעודכנת של
כותב העבודה.
. 3עבודת הדוקטור תועבר לשיפוט רק לאחר קבלת חוות דעתו המלאה של המנחה או
המנחים כולל טופס ההערכה.

נספח מספר : 7מתכונת עבודת הדוקטור
. 1עבודת הדוקטור תהיה ערוכה על-פי אמות המידה המדעיות המקובלות בתחום המחקר
של
העבודה .היקף העבודה יהיה כ 200 -עמודים (לא כולל רשימת מקורות ,צילומים
ודיאגרמות)..
. 2העבודה תוגש כתובה ברווח וחצי ,בגופן  Roman New Timesגודל ,12
ועם שוליים של לפחות  2ס"מ מימין ומשמאל.
. 3רישום ביבליוגרפי/מראי מקום ייעשה לפי אחד הפורמטים המקובלים בתחום בפקולטה,
ובלבד שיהיה עקבי לאורך כל העבודה.
.4בגוף העבודה  -מיד אחרי תוכן העניינים יופיע תקציר של העבודה.
. 5לפני דף השער האחורי יופיע תקציר שאורכו כ 5%-מהחיבור ,בשפה האנגלית (או בשפה
העברית ,אם תיכתב העבודה בשפה זרה).

נספח מספר  - 8דוגמת דף שער או דף אחורי של עבודת דוקטורט (עברית)

אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
החוג (שם החוג)

(מקם כאן את שם העבודה)

חיבור לשם קבלת התואר
"דוקטור לפילוסופיה"
מאת (שם המחבר)

עבודה זו נכתבה בהנחיית (תואר ושם המנחה)

הוגש לסנאט של אוניברסיטת תל-אביב
(חודש ושנה)

) דוגמת דף שער או דף אחורי של עבודת דוקטורט (אנגלית- 9 נספח מספר
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