תאריך__/__/__:

טופס הגשת מועמדות למסלול משולב בדוקטורט
 .1פרטים אישיים של מגיש המועמדות:
מספר זהות __ __ __ __ __ __ __ __ __ :שם משפחה ____________ :שם פרטי_______________:
מחלקה באוניברסיטת אריאל_______________:

תחילת לימודים לתואר בשנת :ת _ _ " _

___________________________________________
 .2לטופס זה יש לצרף את המסמכים הבאים:









דיפלומה – תואר ראשון
גיליון ציונים – תואר ראשון
גיליון ציונים עדכני -תואר שני
קורות חיים
טופס הסכמת הנחיה חתום על ידי מנחה המאושר להנחיית דוקטורט
מכתב המלצה על מועמדות למסלול מאת מנחה התזה
דו"ח המפרט את ההתקדמות במחקר ,חתום על ידי הסטודנט ומנחה התזה
אישור הצעת מחקר לתזה

___________________________________________
 .3פרטים אודות המחקר:
נושא המחקר בעברית_____________________________________________________________:
נושא המחקר באנגלית____________________________________________________________:
אישור הצעת המחקר לתזה התקבל בתאריך ____( ____/____/מצ"ב אישור)
מנחה במהלך התואר השני (תזה)_____________________________________________________:
מנחה/ים עתידיים לתואר השלישי (דיסרטציה):
מנחה ראשי ___________________________:מנחה משני_______________________________:
(מצ"ב טופס הסכמת הנחיה)

מס' טופס747 :

מס' מהדורה3:

תאריך עדכון19/03/2019:

 .4אישור רכז/ת התוכנית לתואר שני:


הריני לאשר כי הסטודנט הנ"ל השלים כ 75%-מכלל החובות האקדמיים לתואר השני
למעט התזה.



ממוצע ציוני הסטודנט הוא מעל .85

שם הרכזת__________________:

חתימה ____________________:תאריך__/__/__ :

________________________________________________
 .5אישור המנחה במהלך התואר השני (תזה) :


שם המנחה  -מנחה ראשי* _________________:מנחה משני________________ :

מחלקה_________________________________ :


אני מאשר בזאת את הגשת הסטודנט __________________ כמועמד למסלול המשולב.



אני מאשר כי נושא התזה ניתן להרחבה כנושא לדוקטורט.



הערות__________________________________________________________:
_______________________________________________________________

חתימת מנחה ראשי ______________ :חתימת מנחה משני _________________ :תאריך___/___/___:

_____ __________________________________________
 .6אישור הועדה המחלקתית :


המחקר יכול להתבצע במתקני אוניברסיטת אריאל בשומרון כן  /לא.



המנחה המיועד מתאים להנחיה לדוקטורט ופנוי למחקר



הסטודנט מסוגל לביצוע המחקר בזמן תקני ופנוי למחקר



הסטודנט עומד בדרישות הבאות:
 oסיום של כ 75%מהחובות האקדמיים לתואר שני למעט הגשת התזה
 oממוצע ציונים מעל .85



הועדה ממליצה על הסטודנט כמועמד למסלול המשולב
הערות___________________________________________________________________________:
__________________________________________________________________________________

יו"ר הועדה המחלקתית __________________ :חתימה ______________ :תאריך____/____/____ :
מס' טופס747 :

מס' מהדורה3:

תאריך עדכון19/03/2019:

 .7לשימוש וועדת התואר השלישי:
תאריך הועדה____/___/___:

שם הסטודנט________________________:

אישור הוועדה לקבלה למסלול המשולב :כן/לא
הערות_________________________________________________________:
______________________________________________________________
חתימת יו"ר הועדה:
דיקן לימודים מתקדמים_______________ חתימה _______________:תאריך____/____/____ :

מס' טופס747 :

מס' מהדורה3:

תאריך עדכון19/03/2019:

