טופס רישום לתלמידי מחקר לתואר שלישי
תאריך________________________ :

שם התלמיד/ה_______________________ :

ת.ז_________________________:.

טלפון _____________________________ :

דואל________________________ :

נושא העבודה ( משוער)____________________________________________________ :
מעוניין להירשם לסמסטר ( סמן) א'  /ב'

לשנה"ל ________________________________

לימודים קודמים
תואר שני:
חוג__________________________________ :

ציון מ.א_____________ :.

נושא עבודת התזה_______________________________________________________ :
מנחה עבודת התזה _______________________:

ציון העבודה___________:

תואר ראשון:
חוגי הלימוד____________________________:

ציון הגמר_____________ :

אני מאשר/ת שקראתי והבנתי את חובות תלמיד המחקר ואת תנאי מהלך הלימודים לתואר
השלישי ,כפי שהם מנוסחים בתקנון האוניברסיטה ובהנחיות בית הספר לפילוסופיה ,בלשנות
ולימודי מדע.
חתימת התלמיד/ה_________________________:

תאריך______________________ :
1

פרטי המנחה /המנחים
 .1שם המנחה  ________________ :חוג ____________ :דרגה אקדמית_____________ :
מספר התלמידים המונחים על ידי המנחה בזמן רישום התלמיד/ה:
לתואר השני __________ לתואר השלישי ___________ בהנחיה משותפת ______________
*אם המנחה אינו מאוניברסיטת תל אביב,יש לציין:
שם המוסד _____________________________ :דואל___________________________ :
 .2מנחה שני (אם יש):
שם המנחה :

________________ חוג ____________ :דרגה אקדמית_____________ :

מספר התלמידים המונחים על ידי המנחה בזמן רישום התלמיד/ה:
לתואר השני __________ לתואר השלישי ___________ בהנחיה משותפת ______________
*אם המנחה אינו מאוניברסיטת תל אביב,יש לציין:
שם המוסד _____________________________ :דואל___________________________ :

הסכמת המנחה /המנחים
הנני מאשר/ת בחתימתי כי אני מוכן/ה להנחות את התלמיד/ה________________________ :
חתימה __________________________

תאריך _______________________

חתימה __________________________

תאריך _______________________

הערות המנחה:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

קריית האוניברסיטה ,ת"ד  ,04393רמת-אביב ,תל-אביב  .84496טלפון ,30-8934046 :פקס30-8939434 :
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL. TEL. 03-6409325, FAX 972-3-6407909

קורסי השלמה
על התלמיד להשלים את הקורסים הבאים בציון  58לפחות:
מספר הקורס

שנה"ל

שם הקורס

ש "ס

סה"כ
שעות:

חובות התלמיד/ה
 .1נדרש/ת לכתוב עבודת שוות ערך לתזה ( סמן) כן /לא
 .2נדרש/ת להשתתף בקורסי השלמה המפורטים לעיל בציון  58לפחות ( סמן) כן  /לא
 .3חובת פטור משפה זרה שניה ( :סמן) [יש פטור] [אין פטור]
 .4השתתפות פעילה בסמינר דוקטורנטים/סמינר מתודולוגי בהיקף של  4ש"ס
(חובה על כל תלמיד בביה"ס במהלך הלימודים לתואר שלישי)
 .8השתתפות בקורסים סמינריונים ,כולל ציון והגשת מטלות ,בהיקף של  5ש"ס
(חובה על כל תלמיד בביה"ס במהלך הלימודים לתואר שלישי)

שם המנחה:

_________________חתימה_______________ :תאריך______________ :

חתימת התלמיד/ה_______________ :חתימה________________ :תאריך___________ :

** את הטפסים יש להגיש מודפסים במזכירות ביה"ס  +לשלוח במייל navakw@tauex.tau.ac.il
** יש לצרף תמונת פספורט
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