מסלול שווה ערך לתזה – נספח לערכת הרישום
 1מטרת המסלול
 1.1המסלול מאפשר לבעלי תואר שני ללא תזה להגיש מועמדות לדוקטורט לאחר השלמת עבודה שוות ערך לתזה.
 1.2העבודה שוות הערך לתזה הינה עבודה פנימית לצרכי אוניברסיטת אריאל על מנת להעריך את יכולת המחקר
והכתיבה האקדמית של המועמד.

 2קריטריונים להגשת מועמדות למסלול קדם דוקטורט
 2.1סיום תואר שני בממוצע  85לפחות ממוסד אקדמי מוכר.
 2.2קבלת הסכמת הנחיה מחבר סגל בכיר בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת אריאל.
במידה וחבר הסגל טרם אושר להנחיית דוקטורט:
יש לצרף התחייבות עתידית של מנחה המורשה להנחיית דוקטורט במידה והמועמד יתקבל למסלול דוקטורט.

 3דרישות המסלול
 3.1במסגרת המסלול שווה הערך לתזה הסטודנט יידרש להגיש עבודה שוות תזה (היקף העבודה הינו כנהוג בעבודות
התזה בפקולטה הרלוונטית)
 3.2ניתן להגיש את העבודה שוות הערך ל תזה כמאמר שהתפרסם בכתב עת שפיט כפי שנקבע על ידי ועדת התואר
השלישי (הנחיות לכך ניתן למצוא באתר במסמך מס' .)29
 3.3בסמכות המנחה לדרוש השלמת קורסים כתנאי להשלמת מסלול שווה ערך לתזה.
 3.4שיפוט העבודה:
 3.4.1העבודה שוות הערך לתזה תשלח לשיפוט של  2שופטים מאוניברסיטת אריאל ,
בסוף השיפוט על הסטודנט לעבור בחינה פרונטלית בפני המנחה והשופטים.
 3.4.2בפני ועדת התואר השלישי יוצגו:
 המלצותיהם של השופטים – לאחר קריאת העבודה על כל שופט להעביר חוות דעת לביה"ס ללימודים
מתקדמים.
 טופס ההגנה על העבודה שוות הערך לתזה – טופס להחתמת השופטים והמנחים בתום הבחינה הפרונטלית.
 3.4.3ההערכה הסופית של העבודה שוות הערך לתזה ואישור על עמידה בדרישות המסלול תינתן על ידי הועדה לתואר
שלישי בלבד ותקבע במתן הערכה עובר/לא עובר.

 4משך לימודים
לימודי המסלול אורכים בין שנה לשנתיים ותלויים בקצב התקדמות הסטודנט ודרישות המנחה.

 5תשלומים
עלות הלימודים היא כפי שמצוין בנוהל שכר לימוד.

 6קריטריונים להגשת מועמדות לדוקטורט-

בסיום מסלול שווה הערך לתזה

 6.1סיום תואר שני בממוצע  85לפחות ממוסד אקדמי מוכר.
 6.2סיום עבודה שוות ערך לתזה וקבלת אישור "עובר" על ידי ועדת התואר השלישי.
 6.3קבלת הסכמת הנחיה ממנחה המאושר להנחיית דוקטורט באוניברסיטת אריאל

 7הצהרת המועמד
 7.1הריני לאשר כי הובא לידיעתי כי המסלול שווה הערך לתזה הינו מסלול פנימי לשימושה של אוניברסיטת אריאל
המאפשר לי להציג עבודה שוות ערך לתזה המוכיחה את יכולות המחקר והכתיבה האקדמית  ,ולא ניתנת דיפלומה
בסיום מסלול זה.
 7.2לאחר קבלת ציון עובר על ידי ועדת התואר השלישי ,תינתן לי האפשרות להגיש את מועמדותי למסלול הדוקטורט.
 7.3הובהר כי במסגרת המסלול אגיש עבודה שוות ערך לתזה (ללא השלמת תזה).
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