
 

 ל קוראקו
 חוג למדיניות ציבוריתבהגשת מועמדות לדוקטורט 

 אביב-אוניברסיטת תל
 

רשאים להגיש את מועמדותם לפי התנאים  א"פתשמועמדים המעוניינים להתקבל ללימודי דוקטורט בחוג למדיניות ציבורית לשנת 
 .15.09.20הר"מ וזאת עד לתאריך 

רשאים להגיש מועמדות לתואר שלישי בחוג למדיניות ציבורית תלמידים בעלי תואר מוסמך אוניברסיטה במסלול המחקרי )עם 
 ומעלה.  83ושסיימו את לימודי התואר הראשון בציון של לפחות. 90עבודת גמר( בציון של 

על המועמדים לתאם מראש אפשרות הנחייה עם אחד/אחת מאנשי/נשות הסגל הקבועים בחוג )דרגת מרצה בכיר ומעלה(. את שם 
 איש/אשת הסגל הרלוואנטי יש לציין בתחילתו של מסמך הצהרת הכוונות. 

 ות:יבחרו באחת מהאפשרויות הבא אינו במסגרת החוג למדיניות ציבוריתתלמידים שתואר המוסמך שלהם 
מתכנית הלימודים במסלול עם  2/3יירשמו לחוג לתואר שני נוסף במסלול עם עבודת גמר, ובמסגרת זו יהיה עליהם ללמוד  .1

 .ש"ס( 22) ולהגיש עבודת גמרעבודת גמר. 
 )לתלמידים שישש"ס(.  16מקורסי החובה ) 2/3יירשמו לחוג למדיניות ציבורית במסלול עם עבודת גמר, ובמסגרת זו ילמדו  .2

 .להם עבודת גמר(
 לוועדת הדוקטורנטים של החוג באמצעות  יגישו במסגרת החוג למדיניות ציבורית תלמידים שתואר המוסמך שלהם

 את המסמכים הבאים: כאןגשה מקוונת ה

 מ.א. -גיליון ציוני ב.א. ו 

 .עבודת הגמר למ.א  

 2  מכתבי המלצה 

  קורות חיים 

 הצהרת כוונות 

 

 הינו תלמיד שהתקבל ללימודי דוקטורט ונמצא בשלב הכנת הצעת המחקר. -שלב א'  תלמיד מחקר
 הינו תלמיד שהצעת המחקר שלו אושרה. -תלמיד מחקר שלב ב' 

 

 :חובות הלימודים
 ש"ס שיש להם זיקה לתחום מחקרו של התלמיד. באישור המנחה או היועץ + סדנת דוקטורנטים. 8קורסים בהיקף  .א

 קורסים אלו יש להשלים תוך שנה ממועד הקבלה כתלמיד מחקר שלב א'. .ב

לוועדת הדוקטורנטים החוגית הצעת מחקר  תלמידים שהתקבלו כתלמידי מחקר שלב א' יהיו חייבים תוך שנה להגיש .ג
 מאושרת ע"י המנחה.

החוגית תועבר לדיון בוועדה כל הצעות המחקר יעברו שיפוט של שני קוראים לפחות. הצעה שתואשר ע"י הוועדה  .ד
 הפקולטטית. בעקבות המלצת הוועדה הפקולטטית תועבר ההצעה לאישור הוועדה האוניברסיטאית.

לאחר אישור הצעת המחקר ע"י מוסדות האוניברסיטה יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'. על התלמידים  .ה
 ו התקבלו לשלב א'.להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד ב

 התלמידים יגישו למזכירות החוג, אחת לשנה, דו"ח התקדמות חתום ע"י המנחה. הדוחות יועברו לוועדה הפקולטטית. .ו

 מהיקפה. 5%עבודת הדוקטורט תוגש בשפה העברית ו/או אנגלית ותכלול תקציר באנגלית באורך של  .ז
 

 קריטריונים של פוטנציאל המועמד/תעל סמך  תועדת קבלה חוגיידי -החלטות בדבר קבלה ייעשו על
 .להצלחה מחקרית, כיווני מחקר מועדפים בחוג, זמינות מנחים ועמידה בכל תנאי הסף

https://social-sciences.tau.ac.il/public/phd_submission

