
 הנחיות להגשת עבודת דוקטורט

 הסבר כללי

 על התלמידים להגיש את עבודת הדוקטור תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבלו כתלמידי שלב א'.
 ועדת תלמידי המחקר של בית הספר מאשרת ארכה של מועד ההגשה במקרים מיוחדים. 

 על יעלה לא הדוקטורט עבודת של המרבי אורכהתלמידים שהתקבלו לשלב ב' החל מסמסטר ב' תשע"ח, 
  .מילים 120,000/   עמודים 400

 הנחיות מפורטות

 כלול:תעבודת הדוקטורט 

  (לחצו כאןשער בעברית )לשער דוגמא 

 תוכן עניינים 

 )תקציר בעברית )באורך של כחמישה עמודים 

 .פרקי העבודה. הערות השוליים תופענה בסוף העמוד 

 סיכום ומסקנות 

 רשימה ביבליוגרפית 

 נספחים 

 30%-תקציר באנגלית )באורך של עד שבעה עמודים, בהתחשב בעובדה שטקסט באנגלית ארוך בכ 
 מטקסט בעברית והוא האמצעי לפרסום העבודה בקרב קהל הקוראים העולמי(

 שער באנגלית 

 לכלול בעותקי העבודה רק לאחר אישורה הסופי על ידי הוועדה  מילות תודה ניתן
 האוניברסיטאית לתלמידי המחקר.

 :למזכירות בית הספראופן הגשת העבודה 

  יוגשו למזכירות בית הספר עבודת הדוקטורטשלושה עותקים של 

 המנחה או המנחים יאשרו את הנוסח הסופי של העבודה 

 ל הדףהעבודה תודפס על גבי צד אחד בלבד ש 

 )עותק דיגיטלי של העבודה על דיסק / דיסק און קי )ההתקן הנבחר לא יוחזר לתלמיד 

 :יישלחו באמצעות דוא"ל למזכירות בית הספר

 העבודה כקובץ  

 ( בראש העמוד יש לציין את שם התלמיד/ה ואת נושא העבודהתקציר בעברית ובאנגלית בנפרד) 

 קורות חיים 

 )רשימת פרסומים )במידה שיש 

 המנחה ישלח/תשלח למזכירות בית הספר:

 .מכתב, המאשר כי העבודה ראויה להישלח לשיפוט והמבהיר כי אינם רואים צורך בתיקונים 

 .דו"ח הערכה מפורט ומנומק על החיבור ביחד עם טפס/י ההערכה שאותו/ם מילא/ו 

  המייל  יש לצרף את כתובות ומעלה., בדרגת מרצה בכיר לפחות חמישה קוראיםרשימה של
 המדויקות. 

 עם האחרונות שנים בחמש, הדוק מחקרי פעולה שיתוף היה עמם בקוראים לבחור: אין שימו לב
 .התלמיד ו/או המנחה

 לקוראים אינן מחייבות את הוועדה.ההמלצות 

לפרטים יש לפנות למדור תלמידי מחקר:  .עבודת הדוקטורטמלגאים זכאים להשתתפות בעלות הדפסת 

phd@tauex.tau.ac.il 

 העבודה תידון בוועדת תלמידי המחקר רק לאחר שיוגשו כל המסמכים הנדרשים מהתלמיד/ה והמנחה/ים.

 :חיים קורותלעריכת  המלצה

 פרטים אישיים: שם, ת"ז, כתובת, מספר טלפון, דוא"ל 

 תאריך לידה 

 )ביוגרפיה אקדמית של התלמיד/ה )מוסדות לימוד, תאריכים 

  ותקופות עבודהמקומות עבודה בציון תפקיד 

 פירוט קורסים והשתלמויות 

 פירוט השתתפות בכנסים מדעיים ופעילות מדעית מקצועית 

http://humanities1.tau.ac.il/history-school/images/shaar.pdf

