
 כיצד נרשמים? 

 לפני הגשת מועמדות לביה"ס, יש לעיין היטב בתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר, ובמידע

 כללי לתלמידי מחקר כפי שהם מופיעים באתר האוניברסיטה.

תלמידי  פרטים לגבי המסלול לתואר ודרישות הלימודים ניתן למצוא באתר האוניברסיטה במדור

  info-sec.tau.ac.il/phd/general-http://acadמחקר: 

 :מסמכים שיש להגיש במזכירות ביה"ס לצורך הרישום

תואר באוניברסיטת  מה/שסיים ת/מועמד) של תואר ראשון ושני גיליונות ציוניםזכאות לתארים ו. 1

 ם(ומות לימודית"א אינו צריך להגיש רש

 אקדמיים קורות חיים . 2

וט . מכתב הצהרת כוונות קצר )כעמוד וחצי( ובו תיאור הרקע ממנו אתה מגיע, אישי ואקדמי, פיר3

לימודיך הקודמים, תיאור נושא המחקר הצפוי בקצרה, תוכניותך להקדשת זמן למחקר בשנים 

 הקרובות כולל תכנית לעבודות נוספות המתוכננות לזמן זה.

מבקש/ת לחקור ומדוע? את/ה  לערוך: מה ( שהנך מבקש/ת עמודים 3-2) תיאור כללי של המחקר. 4

מתכנן/ת להשתמש בכדי לענות את/ה ? מהם המקורות המרכזיים בהם ךמהן שאלות המחקר של

אין להתייחס לתיאור קצר זה כהצעת מחקר. תוכנו אמור  והאם יש צורך בהשלמת לימודים.  עליה

רעיון כללי על מיהו/י המועמד/ת ומה הוא/היא מבקש/ת לחקור, כך שתוכל להתרחש  לספק לוועדה

 לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע.הערכה הראשונית על התאמתו/ה לתכנית הדוקטורט בבית הספר 

המנחה/מנחים הכולל אישור בכתב של  ,קבלה ללימודי תואר שלישי בביה"סטופס רישום . 5

 אותך בעבודת הדוקטור. ת להנחו מסכימים/המסכים

 . צילום תעודת זהות6

המנחה והתלמיד/ה  ( 024-10מספר הוראה ) האוניברסיטה לניגוד עניינים במחקרהוראות עפ"י . 7

להלן:  הקבלה ללימודי התואר השלישי. צריכים לחתום עליו לפני

024.pdf-https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/10 

שם  : בקשת רישום ללימודי תואר שלישי,ל המסמכים הנ"ל יישלחו במייל אשר כותרתו תהייה. כ8

 .ומנחה/ת העבודההתלמיד 

ועדת תלמידי  לרישום של אישור קבלתו ,למזכירות ביה"ס הנדרשים לאחר העברת כל המסמכים. 9

לרישום באתר האוניברסיטה שבסיומו תקבל/י מספר  המחקר הבית ספרית, תינתן לך הרשאה

 . ההרשאה תשלח לכתובת המייל המצויינת במסמכי הקבלה.אסמכתא

 טת תל ל המסמכים הנ"ל יועברו לאישור וקבלה סופיים במדור תלמידי מחקר של אוניברסיכ

  .אביב

 ישום לתואר שלישי מתבצע במשך כל השנה ואינו כרוך בתשלוםהר. 

 :מידע אודות שכר לימוד ומלגות

-https://www.tau.ac.il/tuition: תואר שלישי -עיקרי תקנות שכר לימוד לתלמידי מחקר  

booklet-12 

 בטלפון: ניתן לפנות למוקד האוניברסיטה שכר לימודבכל שאלה או בקשה בנושאי 

  im@tauex.tau.ac.ilאו במייל:  5550-640-03

ומלגות חד פעמיות לנסיעות מחקר וכנסים. תלמידים מצטיינים ביה"ס מציע מלגות קיום ל 

 .רשאים להגיש בקשות למלגות השונות רק תלמידים פעילים

http://acad-sec.tau.ac.il/phd/general-info
https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/10-024.pdf
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   sec.tau.ac.il/scholarships-http://acadמידע כללי על קרנות ומלגות : 

ה"ס יתלמידים שסיימו לימודי תואר שני באוניברסיטה בחו"ל נדרשים להעביר למזכירות ב 

 .רשומות לימודים אלו לפני רישום לתואר, לצורך הערכתן

מידע בנוגעי ללימודי שפה זרה שניה מפורט באתר היחידה ללימודי שפות:  

https://languages.tau.ac.il/ 

 

 בהצלחה!

http://acad-sec.tau.ac.il/scholarships

