
 

 

 בפקולטה למדעי הרוח והחברה   דרך להתקדמות במחקראבני 

 

הגשת : קביעת מנחה, הגשת הצעת מחקר, אישור הצעת המחקר,  ןהלתואר שני  אבני הדרך להתקדמות במחקר  

דרישות תכנית הלימודים כפי שנקבעה   ילוילמ   במקביליש לבצע שלבים אלה  .  לשיפוט  או תזת מאמר  עבודת גמר

 . הלימודים בתואר(לת  נת התח)ש לשנת החוזהבהתאם קולטה המחלקה והפן  בשנתו

 

 מחקר  קביעת מנחה ונושא

לא  ו   ללימודיםבמהלך הסמסטר הראשון    ,קתית והפקולטיתבאישור הוועדה המחל  ,ונושא המחקר  הנחייה  אישור

הסמסטר מתום  גמר  על    .יאוחר  עבודת  ס חבר/להיות  מנחה/ת  המניין    קדמיאגל  ת  לפחות( מן  מרצה   )בדרגת 

בהתאם לאופיו או יועץ/ת מחקר    , ניתן למנות מנחה נוסף/תת/הראשי  לאחר קביעת המנחה.  י מוכרמבמוסד אקד

 . המחלקתית והפקולטית מוסמכיםהת  באישור ועד ו,  של המחקר

 הצעת מחקר הגשה ואישור 

להגיש   מחקרהיש  ללימודיםב  צעת  השני  הסמסטר  ההצע  אישורלקבל  ו  מהלך  השנ   העל  הסמסטר  תום  י עד 

לביצוע המחקרעת  צה  לע  .ימודיםלל של השיטות  תיאור קצר  נושא המחקר,  לכלול:  ורשימת מקורות.   המחקר 

                                                                                  ים וביבליוגרפיה(.   עמודים )למעט נספח  10היקף ההצעה לא יעלה על 

   לשיפוט הגשת עבודת גמר

 .  ללימודים השנייההשנה בתום בות השמיעה בתואר, עם סיום חולשיפוט  וגשעבודת גמר ת

 המשך שנה נוספת לצורך  לאו    סמסטרל לאשר הארכת לימודים    ות/מנחה/ת העבודה ויו"ר מ"א מחלקתי רשאים

בתום השנה השלישית זה, העבודה תוגש לשיפוט  כבמקרה   במחקר.  קדמותהתח  דולכתיבת עבודת הגמר, בהתאם  

 . ללימודים

לדחיית/הארכת  לאישור  לימודים    בקשה  תוגש  הפקולטית ו נוספת  המוסמכים   התקדמות ה   חות דו   בצירוף   עדת 

גם  יתו יתכן  .  במחקר מנת    קורסיםהשלמת  דרש  שעל  הרביעית  השבסיום  להבטיח  השני נה  בתואר    והאחרונה 

 בתום השנה הרביעית   את הלימודיםסיימו  ישלא    ות/םסטודנטי  אחד משני נתיבי הלימוד.בתתאפשר סגירה תואר  

 . והמשמעות היא הפסקת לימודים ללא תואר דללמו  לא יוכלו להמשיך

 
 עבודת גמר מבוססת מאמר 

מחלקה( תעמוד האפשרות, באישור הוועדה המחלקתית דה של האמות המי)על פי  לסטודנטים/ות מצטיינים/ות  

מאמר,להגיש  והפקולטית,   גמר  מקובלים, ש  כעבודת  שיפוט  הליכי  המקיים  אקדמי  עת  בכתב  לפרסום  התקבל 

 המאמרשל    יחיד/ההראשון/ה או  המחבר/ת  ההסטודנט/ית חייב/ת להיות    המציג את תוצאות המחקר שלהם/ן. ו

ב)למעט ת , המנחה על המאמר  ות/חתומים  ות/ מספר מחברים. אם  (תייבלפא ות הוא  כותבים/ הם סדר ה חומים 

נושא עבודת הגמר  העוסק ב יצרף/תצרף הסבר המציין את תרומת הסטודנט/ית למאמר. יתקבל אך ורק מאמר  

 עבודת מוסמך אחת בלבד.   כמאמר נתון ניתן להגיש כפי שאושר בהצעת המחקר.  

 

 ר היקף עבודת גמ

החורגת מהיקף זה  עבודה  .  ונספחים(   , ציטוטיםלא כולל ביבליוגרפיה)   עמודים  80לה על  ר לא יעגמעבודת  היקף  

 . העבודה ת/מנומקת של מנחה  התייחסותייבת מח


