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 מטרת המסלול 1

מסלול סיום לאחר  באוניברסיטת אריאל תואר שלישימועמדות להמסלול מאפשר לבעלי תואר שני ללא תזה להגיש  1.1

 .לפחות 85בציון  "השלמת תזה"

 

יכולת ניברסיטת אריאל על מנת להעריך את עבודה פנימית לצרכי אומסלול "לא לתואר" וכולל  והינ "תזה"השלמת  מסלול 1.2

 כתיבה האקדמית של המועמד.מחקר והה

 "השלמת תזה" קריטריונים להגשת מועמדות למסלול 2

 לפחות ממוסד אקדמי מוכר. 85 ממוצעתואר שני בסיום   2.1

 .באוניברסיטת אריאלמחבר סגל בכיר בדרגת מרצה ומעלה קבלת הסכמת הנחיה   2.2

 :תואר שלישיר להנחיית שבמידה וחבר הסגל טרם או     

 .התואר השלישיבמידה והמועמד יתקבל למסלול  תואר שלישייש לצרף התחייבות עתידית של מנחה המורשה להנחיית      

 

 ת המסלולודריש 3

 תזה )היקף העבודה הינו כנהוג בעבודות ל ערך הסטודנט יידרש להגיש עבודה שוות "השלמת תזה"מסלול הבמסגרת   3.1

 .(בפקולטה הרלוונטית התזה      

   תזה כמאמר שהתפרסם בכתב עת שפיט כפי שנקבע על ידי ועדת התואר ערך להבודה שוות ניתן להגיש את הע  3.2

 .(29)הנחיות לכך ניתן למצוא באתר במסמך מס'  השלישי     

 ."השלמת תזה"כתנאי להשלמת מסלול בסמכות המנחה לדרוש השלמת קורסים   3.3

 שיפוט העבודה:  3.4

 שופטים מאוניברסיטת אריאל ,  2תשלח לשיפוט של  תזהערך להעבודה שוות ה  3.4.1

 המנחה והשופטים. בפניבחינה פרונטלית על הסטודנט לעבור בסוף השיפוט         

 משך לימודים 4

 ודרישות המנחה. אורכים בין שנה לשנתיים ותלויים בקצב התקדמות הסטודנט המסלוללימודי 

 תשלומים 5

 כפי שמצוין בנוהל שכר לימוד. אהי מסלולעלות ה

 בעלות נוספת. הקורסים כרוכבמסמך זה, השלמת  3.3בהמשך לסעיף לתשומת ליבך, 

  "השלמת תזה" בסיום מסלול -תואר שלישייטריונים להגשת מועמדות לקר  6

 לפחות ממוסד אקדמי מוכר. 85סיום תואר שני בממוצע   6.1

 .לפחות 85בציון  מסלול "השלמת תזה"סיום   6.2

 .באוניברסיטת אריאל תואר שלישיקבלת הסכמת הנחיה ממנחה המאושר להנחיית   6.3

 המועמד תהצהר 7

    אריאלאוניברסיטת של לשימושה "לא לתואר" הינו מסלול  "השלמת תזה"מסלול הכי הריני לאשר כי הובא לידיעתי   7.1

, ולא ניתנת דיפלומה בסיום האקדמית כתיבה מחקר והתזה המוכיחה את יכולות הערך לות המאפשר לי להציג עבודה שו

 מסלול זה.

 .התואר השלישי, תינתן לי האפשרות להגיש את מועמדותי למסלול ומעלה 85בציון  מסלול "השלמת תזה"סיום לאחר   7.2

 .(תזה )ללא השלמתתזה ל ערך אגיש עבודה שוות מסלולההובהר כי במסגרת   7.3
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