הנחיות למילוי טופס לאישור פעילות מחקרית
סטודנט/ית יקר שים לב!
עליך להעביר טופס לאישור פעילות מחקרית חתום ומאושר ע"י המנחה כל סוף שליש.
לנוחיותך להלן פירוט השלישים:
 שליש אוקטובר  -ינואר
 שליש פברואר  -מאי
 שליש יוני  -ספטמבר

הנחיות למילוי הטופס:
 .1למלא את פרטיך בסעיף מס' .2
 .2להעביר את הטופס לחתימה ואישור ע"י המנחה.
 .3את הטופס מלא וחתום כנדרש יש להעביר לרכזת המחלקה עד ה 1-לחודש בו מסתיים השליש.
לדוגמא :בשליש המסתיים ב ,31/1 -עליך להעביר את הטופס עד ה 1/1-לרכזת המחלקה.
הערה :טופס שיועבר בפקס או סרוק למייל ייתקבל במידה ויהיה קריא וברור בלבד!
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תאריך____/____/____ :

טופס לאישור פעילות מחקרית -מסלול שווה ערך תזה
לשנה"ל תשע"_
אישור לשליש מס' – יש לסמן את הרבעון הרלוונטי:
 שליש אוקטובר  -ינואר
 שליש פברואר  -מאי
 שליש יוני  -ספטמבר

 .1באחריות הסטודנט להעביר טופס זה מלא וחתום לרכזת המחלקה בסוף כל רבעון לא יאוחר מה 1-לחודש האחרון
ברבעון.
 .2פרטים אישיים -למילוי ע"י תלמיד המחקר
ת.ז

שם תלמיד המחקר

שיוך מחלקתי של המנחה

שנה אקדמית

תאריך תחילת לימודים

מלגאי

א/ב/ג/ד/ה

____/__/

כן  /לא

למילוי ע"י הסטודנט-
תיאור קצר של ההתקדמות עד בה ,ומה המשימות העתידיות
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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 .3אישור המנחה -למילוי ע"י המנחה
הצהרת המנחה:
הסטודנט עמד בהתחייבויותיו והתקדם במחקר בתקופה הנ"ל ע"פ הכללים שנקבעו ע"י ביה"ס ללימודים מתקדמים ובהתאם
למעקב האקדמי לדוקטורט כמפורט בטבלה להלן.
הסטודנט היה פעיל במחקרו לשביעות רצוני כן  /לא
במידה ולא -המנחה מתבקש להעביר מכתב נלווה לביה"ס ללימודים מתקדמים.

אנא התייחס\י להתקדמות הסטודנט\ית ברבעון הנוכחי וציינו באיזה שלב של ביצוע המחקר נמצא\ת:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________ ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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פעימה לקדם
דוקטורט
1

2

3

4

5

6
7

הגשת אישור
פעילות
מחקרית -שליש
ראשון שנה א'
הגשת אישור
פעילות
מחקרית -שליש
שני שנה א'
הגשת אישור
פעילות
מחקרית -שליש
שלישי שנה א'
הגשת אישור
פעילות
מחקרית -שליש
ראשון שנה ב'
הגשת אישור
פעילות
מחקרית -שליש
שני שנה ב'
הגשת עבודה
שוות ערך תזה-
שליש שלישי
שנה ב'
הגנה פרונטלית
על עבודה שוות
ערך תזה

תאריך ביצוע /יעד
לביצוע

תאריך יעד

הערות

ארבעה חודשים מתחילת
כתיבת העבודה

שמונה חודשים
מתחילת כתיבת
העבודה
 12חודשים מתחילת
כתיבת העבודה
 16חודשים מתחילת
כתיבת העבודה
 20חודשים מתחילת
כתיבת העבודה
 24חודשים מתחילת
כתיבת העבודה

בסיום תהליך בחינה
עיונית של העבודה

שם הסטודנט\ית ______________:חתימת הסטודנט\ית _______________ :תאריך החתימה__/__/__ :
שם המנחה ______________:חתימת המנחה _______________ :תאריך החתימה__/__/__ :
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