תנאי קבלה לתואר שלישי:

כללי:
עבודות הדוקטורט הנכתבות במסגרת ביה"ס משקפות קשת רחבה של דיסציפלינות ומגוון של
חומרי-מחקר ומתודולוגיות .עבודת הדוקטורט היא עבודת מחקר רחב היקף ברמה אקדמית גבוהה
שעוברת שיפוט חיצוני ואישור של מומחים מוכרים בתחום.
המחקר מתבצע תחת הדרכה של אחד או יותר מחברי הסגל של ביה"ס ,וניתן לצרף גם חוקרים
בכירים נוספים מן הארץ ומן העולם ,במידת הצורך ועל פי תחומי מומחיותם.
לימודי התואר השלישי מתנהלים התקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר ובהתאם להנחיות הוועדה
היחידתית לתלמידי מחקר של בית הספר.
מועמדים המבקשים להירשם כתלמידי תואר שלישי חייבים לעמוד בתנאים הבאים:
 .1בעל/ת תואר מ"א במסלול תזה מחקרית של אוניברסיטת תל אביב או בעל תואר של מוסד אקדמי
מוכר אחר ,בעל הישגים גבוהים בלימודיו בתואר השני בציון ממוצע  85ומעלה כולל ציון  85לפחות
על עבודת הגמר.
 .2תלמידי מ"א שהצטיינו במהלך שתי שנות לימודיהם לתואר השני ,יוכלו להתקבל למסלול הישיר
לדוקטורט לאחר שהשלימו לפחות  20ש"ס מלימודי התואר השני בציון ממוצע  90ומעלה ,ובתוכם
שתי עבודות סמינריוניות ,לפחות אחת מהן בציון  90ומעלה .המסלול הישיר מאפשר לתלמידי מחקר
לקצר את משך הזמן הנדרש להשלמת הדרישות לקבלת התואר .מסלול זה מיועד לסטודנטים/יות
מצטיינים בלבד.
במהלך הלימודים יוענק לתלמידי המסלול הישיר גם תואר מ"א ,כדי שיהיו בעלי תואר אם מסיבה
כלשהי לא יעלה בידם להשלים כנדרש את עבודת הדוקטורט.
 .3תלמיד/ה שסיים/ה לימודי תואר שני ללא עבודת תזה או תלמיד/ה המגיע/ה מחוגים שאינם חוגי
בית הספר לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע או תלמיד/ה שבית הספר רואה לנכון שיש לגביו/ה צורך
בהשלמות ,יכול/ה להתקבל כמועמד/ת לתלמיד/ת מחקר ויהיה עליו/ה לבצע השלמות לקראת
הקבלה לתואר שלישי .ההשלמות תקבענה ע"י המנחה ותועברנה לאישור ביה"ס .תלמיד/ה ללא
עבודת תזה שהתקבל/ה ללימודי השלמה מחויב/ת בכתיבת עבודה שוות ערך לתזה .על התלמיד/ה
להשיג בכל אחד מקורסי ההשלמה ובעבודת שוות הערך לתזה ציון  85לפחות בפרק זמן מקסימלי
של שנתיים.
כמו כן ,תלמיד/ה חייב/ת בפטור משפה זרה שניה ברמת מתקדמים .
 .4תלמיד/ה נדרש/ת למצוא מנחה לעבודת המחקר מבין חברי הסגל הבכיר של ביה"ס (המנחה חייב
להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה) .לחיפוש מנחה ניתן לבדוק באתרי החוגים המשוייכים לבית הספר
או באמצעות הקישורhttps://humanities.tau.ac.il/philosophy-school/people-main-page :
כמו כן ,במידת הצורך ניתן להתייעץ עם ראשת ביה"ס ,פרופ' רות רונן rronen@tauex.tau.ac.il
ניתן לצרף גם חוקרים בכירים נוספים מן הארץ ומן העולם ,במידת הצורך ועל פי תחומי מומחיותם.
 .5ללימודי תואר שלישי ניתן להירשם רק לאחר קבלת אישור זכאות לתואר שני.

