
 התקנון היחידתי למסלול הישיר לדוקטורט בבית הספר למדעי התרבות
 

   בלה כמועמד למסלול הישירק. תנאי ה1

   

תלמיד יוכל להתקבל כמועמד למסלול הישיר לתואר השלישי באחת משתי 

 הדרכים הבאות:
  

   

תלמיד  "יתקבל כ לפחות( 59בוגר תואר ראשון בהצטיינות )בציון [ 1]
למסלול הישיר בתנאים  ,' על תנאי במסלול הישיר"מחקר שלב א

 ובהסתייגויות הבאים:

  

על התלמיד לקבל מראש הסכמה בכתב של חבר סגל, הרשאי להנחות  .א

 תלמידי מחקר, לשמש לו מנחה.
  

לא ניתן להתקבל למסלול הישיר בתחום שהתלמיד היה נדרש ללמוד  .ב

 שני.בו לימודי השלמה כדי להתקבל בו ללימודי התואר ה
  

   

 "מועמד לתלמיד מחקר בשלב א' במסלול הישיר"התקבלות התלמיד כ

 )שלא "על תנאי"( יהיה מותנה במילוי מוצלח של חובות הלימוד הבאים:

 

, ירכיב לו המנחה תוכנית מועמד ל"שלב א' על תנאי"עם התקבלותו כ

ובא ש"ס מתוך לימודי התואר השני. התוכנית ת 28לימודים אישית כוללת של 

לאישור הועדה לתלמידי המחקר של בית הספר למדעי התרבות. במהלך תקופת 

המועמדות על תנאי, שתארך עד שלושה סמסטרים לכל היותר, יהיה על התלמיד 

 52ש"ס )סמינריונים( מתוך התוכנית הזאת בציון ממוצע של  02להשלים 

 כל אחת. 52לפחות, ולכתוב שתי עבודות סמינריוניות בציון 

  

  

"מועמד לתלמיד מחקר יוכל להתקבל כ תלמיד מצטיין לתואר השני[ 0]
 בתנאים הבאים: "בשלב א' במסלול הישיר

  

לפחות במהלך שני  52ש"ס בממוצע ציונים של   02אם סיים  .א

סמסטרים של לימודיו לתואר השני )ברציפות, ובסמוך לבקשת 

אלה, , וכן  ההתקבלות(, ולכל היותר בסוף הסמסטר השלישי ללימודיו

לפחות כל אחת במהלך אותו  52כתב שתי עבודות סמינריוניות בציון 

 פרק זמן. 

  

קיבל הסכמה בכתב של חבר סגל, הרשאי להנחות תלמידי מחקר,  .ב

 לשמש לו מנחה.
  

 

 
  

. תנאי המעבר מ"מועמד לתלמיד מחקר בשלב א' " ל"תלמיד 2
 מחקר בשלב א' במסלול הישיר"

  

 

 
  

עם סיום חובות ): [1]-1)סעיף  התקבל כמועמד ל"שלב א' על תנאי"מי ש[ 1]

[(, ובמהלך 1]-1הלימוד של תקופת המועמדות "על תנאי" )כמפורט בסעיף 

הסמסטר הרביעי לכל המאוחר, יעמוד התלמיד בבחינת הכשירות )כמפורט 

להלן(. מילוי כל החובות האלה הוא תנאי לקבלת התלמיד למעמד של  3בסעיף 

 יד מחקר בשלב א' במסלול הישיר"."תלמ

  

   

[( יהפוך 0]-1-)סעיף  תלמיד התואר השני שהתקבל כמועמד ל"שלב א'"[ 0]

ל"תלמיד מחקר בשלב א' במסלול הישיר" לאחר שעמד בבחינת הכשירות 

להלן( לא יאוחר מאשר בתום הסמסטר הרביעי ללימודיו  3)כמפורט בסעיף 

 מתחילת לימודי התואר השני. 

  



 

 
  

   . בחינת הכשירות3

   

על הבחינה תהיה מופקדת ועדה, שחבריה יהיו המנחה )שישמש יו"ר הוועדה( 

ושני חברי סגל נוספים, שלפחות אחד מהם אינו מהחוג של המנחה. במקרה 

שההנחיה נעשית על ידי שני מנחים, תורכב הוועדה משני המנחים, כשאחד מהם 

חברי סגל, שלפחות אחד מהם אינו מהחוג של משמש יו"ר הוועדה, ומעוד שני 

המנחה יציע  אף אחד מהמנחים. ועדה זו תרכיב גם את הביבליוגראפיה לבחינה.

לאישור הועדה היחידתית לתלמידי מחקר את שמות הבוחנים הנוספים ואת 

בחינת הכשירות תבחן את בקיאות התלמיד ואת התמצאותו  חומר הקריאה.

פה, ובסופה ייכתב דו"ח על ידי -בתחום המחקר שבחר בו. הבחינה תיערך בעל

 יו"ר הועדה, באישור שאר החברים, שיוגש לוועדה היחידתית לתלמידי המחקר.

  

 

 
  

   . חובות התלמיד בשלב א'4

   

נה מיום קבלתו כתלמיד בשלב על התלמיד להגיש הצעת מחקר בתום ש .א

 א'.
  

ש"ס )כהשתתפות פעילה( עד תום שנתיים  8על התלמיד ללמוד עוד  .ב

מיום קבלתו לשלב א', ובכך לסיים את מכסת שעות הלימוד שלו 

על : לתשומת לבש"ס סה"כ(.  28לדוקטוראט במסלול הישיר )

תלמיד המעוניין לקבל תואר מ"א ללא תיזה במהלך לימודיו לתואר ה

( ולקבל בהם 8-ש"ס )מתוך ה 4להלן(, ללמוד  9השלישי )ר' סעיף 

 לפחות. 52ציון 

  

על התלמיד להוכיח ידיעת שפה זרה שניה ברמת פטור עד תום שנתיים  .ג

 בתקנון האוניברסיטה(. 59מיום קבלתו לשלב א' )כמפורט בסעיף 
  

   

ת המחקר מעבר התלמיד למעמד של תלמיד מחקר בשלב ב' מותנה באישור הצע

 על ידי הועדה לתלמידי המחקר של בית הספר.
  

 

 
  

. זכאות לתואר מ"א ללא תיזה לתלמידי המסלול הישיר )בשלב 5
 ב'(

  

   

תלמיד המסלול הישיר הממשיך את לימודיו לתואר השלישי יוכל לקבל תואר 

מ"א ללא תיזה לאחר שהתקבל כתלמיד מחקר בשלב ב', ולאחר שיעמוד בתנאים 

 ים:הבא

  

ש"ס וכתב שתי עבודות סמינריוניות,  02סיים מכסת לימודים של  .א

 ]ב[(.-4בתנאים ובציונים הנדרשים )כמפורט בסעיף 
  

   (.3עמד בבחינת הכשירות )כמפורט בסעיף  .ב

   אושרה תוכנית המחקר שלו. .ג

   הוכיח ידיעת שפה זרה שניה ברמת פטור. .ד

 

 

 

 

 

 

 

  



   . חובות התלמיד בשלב ב'6

   

א. מיום שהתקבל לשלב ב', יהיה על התלמיד להשלים תוך שנה אחת את שעות 

ש"ס )אם לא השלים את  28הלימוד שנותרו לו מתוך המכסה הכוללת של 

 מכסת לימודיו קודם(.

ב. על התלמיד להגיש דו"ח התקדמות חתום בידי המנחה/המנחים. לצורך כתיבת 

 הספר.-ס למזכירות ביתישו מודפהדו"ח יש להשתמש בטופס המיועד לכך ולהג

 .נא להקיש כאןהספר -להורדת הטופס מאתר בית

דוקטור תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל עבודת הג. על התלמיד להגיש את 

ריגה מפרק הזמן הנקוב לעיל טעונה אישור כתלמיד מחקר שלב א'. כל ח

 בתקנון תלמידי המחקר האוניברסיטאי(.   11הועדה היחידתית )ראה סעיף 

  

 

 
  

   . אי עמידה בתנאים 7

   

תלמיד שלא עמד בתנאים האמורים ולפי לוח הזמנים הנקוב )כמפורט בסעיפים 

שני במסלול הרגיל ( יוכל לחזור ולהשלים את לימודיו לתואר ה4-, ו3, 0, 1

ללימודי התואר. ההחלטה על הפסקת הלימודים במעמד של מועמד למסלול 

הישיר לתואר השלישי ומעבר התלמיד ללימודי התואר השני תתקבל לכל 

המאוחר במהלך הסמסטר הרביעי ללימודיו. על החלטה זו מופקדת הועדה 

 לתלמידי המחקר של בית הספר.

  

 

http://www.tau.ac.il/humanities/culture-school/doqtorat/tepasim/tepasim-phd.htm

