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טופס ריכוז פרטים למועמד לדוקטור/מעבר למסלול ישיר לדוקטור
נא למסור את הטופס לידי לימור גינדין ,מרכזת תארים מתקדמים בפקולטה
מועמד ל-

שם המועמד:

דוקטורט

מסלול ישיר לדוקטורט

שם המנחה המיועד:
נושא המחקר:
ממליצים צפויים:

מתכוון להיות משתלם פנימי )במקרים אחרים נא לציין כאן

פרטי תואר ראשון

פרטי תואר שני

מוסד לימודים

מוסד לימודים

שם התואר/מסלול מגמה:

פקולטה/שם התואר

שנת סיום

שנת סיום

ממוצע

ממוצע ציוני מקצועות

תלת שנתי

ולפנות למרכז(

ארבע שנתי

תואר ראשון נוסף ב:

נא למלא במעבר למסלול ישיר לדוקטורט

נא למלא ברישום לדוקטורט

סמינר מעבר לישיר התקיים בתאריך
בנוכחות הממליצים )אם לא :ציין מתי יתקיים(

ציון בחינת מגיסטר
מנחה במגיסטר
נושא המחקר במגיסטר

השלים

אם טרם סיים את התואר השני ,נא לציין תאריך
בחינה צפוי

תאריך אישור נושא המחקר

מעוניין להתחיל התואר
בחודש

נקודות מתוך

תאריך התחלת המגיסטר
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הנדרשות

מספר מאמרים שהתפרסמו  /התקבלו לכנסים:
פרט שמות הכנסים:

מספר מאמרים שהתפרסמו  /התקבלו לעיתונים:
פרט שמות העיתונים:

מספר מאמרים שנשלחו לפרסום וטרם התקבלו:
פרט שמות הכנסים
והעיתונים:

האם קיבלת פרסים או מלגות הצטיינות? אם כן ,פרט )שם הפרס והשנה(:

הערות והצטיינויות
נוספות:

חתימת המועמד:

תאריך:

נא לצרף תדפיסי ציוני תואר ראשון ושני וקורות חיים ,הכוללים בין השאר את רשימת המאמרים שהתפרסמו ו/או
נשלחו לפרסום .מומלץ לצרף העתקי המאמרים .שימו לב :לרמה האקדמית בתואר השני ,למאמרים שהתפרסמו,
ולהתאמת הצעת המחקר לדוקטורט משקל רב בשיקולי ועדת הקבלה.
לשימוש פנימי )במעבר לישיר לדוקטורט(:
סיים דרישת ¾ ממכסת נקודות הלימוד לתואר שני ,בממוצע  90ומעלה )או  1/3מהמכסה ,לפחות  8נקודות*(
סיים דרישת  18הנקודות מרשימת הקבוצות )לבוגרי תלת-שנתי(
עברו שני סמסטרים מאישור הצעת המחקר )או סמסטר אחד*( ,ולכל היותר  4סמסטרים )ועד  5לחיצוניים(
קיים סמינר מעבר לישיר בהשתתפות הממליצים
*

מועמדים בוגרי תואר ראשון ארבע-שנתי בממוצע  85ומעלה ,או בוגרי תלת-שנתי בהצטיינות יתרה  /הצטיינות
נשיא ,או מצטיין נשיא בארבעת הסמסטרים האחרונים ,עשויים להיות זכאים להקלות הרשומות בסוגריים.
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