
 

 

 , ה/יקר ית/דוקטורנט

 באוניברסיטת אריאל. התואר השלישי מסלולברכות על קבלתך ל

 .תואר השלישיהשלבים שעליך לעבור במהלך הלהלן לנוחיותך, 
 

 אישור פעילות מחקרית:

לביה"ס ללימודים  ות מחקריתאישור פעיל 727טופס מס' בכל שליש של שנה אקדמית יש להעביר 

 מתקדמים.

 :טופסמועדי הגשת הלנוחיותך להלן פירוט 

 ינואר -אוקטובר  ראשון: שליש .1

 מאי -פברואר   שני: שליש .2

 ספטמבר -יוני   שלישי: שליש .3

לחודש בו  1-עד ה בקרה ואבני דרך-תואר השלישייש להעביר לרכזת  כנדרשאת הטופס מלא וחתום 

 מסתיים השליש.

 .בקרה ואבני דרך-תואר השלישילרכזת  1/1-, עליך להעביר את הטופס עד ה31/1 -: בשליש המסתיים בלדוגמא

תואר ( עם פירוט היעדים של כל שלב במהלך ה3הנ"ל תמצא טבלה)בע"מ  טופסב ,לתשומת ליבך

 .השלישי

 המלצה למילוי אישור פעילות מחקרית:

 שמירת הקובץ המקורי במחשב שלך .1

 .2בסעיף מס' למלא את פרטיך  .2

 )בכל פעם שהושג יעד( 4עדכון התאריכים הרלוונטיים בעמוד  .3

 להעביר את הטופס לחתימה ואישור ע"י המנחה. .4

 .את אותו הטופס עם התוספת והעדכון החדש שלך -הגשה לביה"ס ללימודים מתקדמים .5
 

 קורסים במהלך התואר:

  נקודות זכות באישור המנחה. 10 -6קורסים וצבירה של  5-ל 3יש לצבור בין  השלישי במהלך התואר
 

 :לרישום קורסים במהלך התואר השלישי המלצה

 'קורסים 2-רישום לפחות ל -ללימודי התואר שנה ב 
 'ומעלה בהתאם לצורך. 3רישום לקורס  -ללימודי התואר שנה ג  

 
 shirels@ariel.ac.ilבמייל:  אבני דרךבקרה ו -לפנות לרכזת תואר שלישיניתן למידע בנושא קורסים 

 

 הצעת המחקר:

 .תואר השלישיחודשים מתחילת ה 12 עדאת הצעת המחקר יש להגיש 

 אופן הגשת הצעת המחקר:

יש לשלוח למייל חתום בחתימה אלקטרונית ע"י המנחים,  pdf דיגיטאלי עותק .1

graduatestudies@ariel.ac.il  ושיפוט הבחינ -לרכזת תואר שלישי. 

   הנ"ל.ושיפוט במייל  הבחינ -לכל שאלה בנושא ניתן לפנות לרכזת תואר שלישי .2
 

 .תואר שלישיהצעת מחקר ל - הנחיות כתיבהמצ"ב 

https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/04/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-727-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
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 הגשת עבודת הדוקטורט 
 

 חודשים מתחילת התואר השלישי. 48את עבודת הדוקטורט יש להגיש עד 
 

 :הפורמט המקובל 

  עבודת גמר )תזה( - הנחיות כתיבה

 

 בסמינר מחלקתי.הצגת הדוקטורט 
 

 .המחלקתי הסמינר במסגרתהסטודנט יציג את עבודתו בהרצאה לאחר הגשת עבודת הדוקטורט 
 

 

 

 תואר שלישינשמח לעמוד לשירותך במהלך ה

 

 tamaryo@ariel.ac.il -תמר יוגב –רכזת בכירה לתואר שלישי 

  renanabo@ariel.ac.il-בחינה ושיפוט רננה בוקובזה -רכזת תואר שלישי

 kerenbe@ariel.ac.il -קרן ברנשטיין -רישום וקבלה-רכזת תואר שלישי

 shirels@ariel.ac.il -אבני דרךבקרה ו -רכזת תואר שלישי

  yaffah@ariel.ac.il– יפה הופמן –רכזת תלמידי חו"ל 

 Sdiana@ariel.ac.il –דיאנה שימרון  –רכזת מלגות בכירה 

 kerenak@ariel.ac.il -קרן גידליה -רכזת מלגות

 

 

 בקמפוס עליון נמצא  ביה"ס ללימודים מתקדמים :מיקום

 . 18-ו 16 חדר 0)מנהלה( קומה  3בבניין 

 9:00-16:00ה -שעות קבלת קהל ומענה טלפוני ימים א
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