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 תזה השלמת  – הגשת הצעת מחקרמועד בקשת הארכת 

חר  לא יאועבודת הגמר במסלול ההשלמה לתזה תוגש  הצעת המחקר ל   ,הפקולטה   תקנון על פי    !ליבכםלתשומת  

הראשון תום  מ ללימודים.    הסמסטר  למיום ההרשמה  תוגש  נוסף  לסמסטר  וועדת  בקשת הארכה  אישור המנחה 

 המוסמכים המחלקתית.  

  זה  טופסוחתימה על לאחר מילוי דת המוסמכים הפקולטית תוגש לווע, מיום ההרשמה  השנר למעב הארכה בקשת 

 .  ביותר   במקרים חריגיםרק תאושר  ו  ,על ידי כל הדרגים הנדרשים 

 

 _________________ _. ___ ת.ז _______________________________: ומשפחה   שם פרטי

   _____________לימודים התחלת וסמסטר ה שנ ____ ______________________לימודים  תכנית/ מחלקה

 .  _____ __________עד לתאריך ___ארכת מועד הגשת הצעת מחקר ת ה/מבקש הנני 

   : תילבקש  ים נימוקה

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 תאריך _____________________ ______________ה חתימ_________________________  שם 

 

 ים /מנחה המלצת  

יב המחקרי, כמו גם לבירור התאמת  כתיבת הצעת המחקר הוא שלב משמעותי בבירור התאמת הסטודנט/ית לנת

והז ההיקף  למגבלות  ממן  תכנית המחקר  שני.הנדרשות  לתואר  גמר  בה  עבודת  יכול    גשתעיכוב  הצעת המחקר 

מומלץ למנחה לבחון את התאמת היקף העבודה  די של העבודה.  י לנבוע מקושי של הסטודנט/ית או מהיקף רחב מ

 .  הגשת ההצעה בזמןל מנת שתתאפשר דת מ"א ולהתאימן עלדרישות הקיימות לגבי עבו 

 

 ית: הסטודנט/עבודת הערכת 

 כוב בהגשת הצעה אינו תלוי בו/ה העישביעת רצון ומעבודתו/ה של הסטודנט/ית        

 מהנדרש  איטית עבודתו/ה של הסטודנט/ית        

 משביעת רצון   עבודתו/ה של הסטודנט/ית אינה       

 

מילולית   להתיי  –התייחסות  להערכתיש  הסטודנט/  חס  של  יכולתו/ה  המחקר    הגיש לית  מידת  הצעת  את 

לנתיב והתאמתו/ בכלל  להתייחס   ה  יש  שקף  להי  המחקרי.  הסטודנט/עשה/העבודה  ועשתה  עכשיו  עד    אשר ית 

שלו/ המתודולוגית  ליכולת  להתייחס    ה רלוונטי  יש  המחקר.  את  הנדרשת  לבצע  העבודה  היקף  לאור  אלו  לכל 

  מהסטודנט/ית.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 :  ד המבוקשחקר עד למוע את הצעת המ יגיש/תגיש ית /טמידת הסבירות שהסטודנ י את/הערך 

 ללא שום ספק        

 סיכוי סביר        

 סיכוי נמוך        

 קשה לי להעריך        

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

הסיכוי  /ך הער את  יסיים /טשהסטודני  התזה  תסיים/ית  עבודת  המקובל  ,את  הזמן  והבקשה  במסגרת  במידה   ,

 :  להארכת מועד הגשת הצעת המחקר תתקבל

 ללא שום ספק        

 סיכוי סביר        

 מוך סיכוי נ       

 קשה לי להעריך        

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 עד לתאריך _____________   מועד הגשת הצעת המחקרהארכת לאשר  ממליץ/ההנני [  ]  

   מועד הגשת הצעת מחקר הארכת לאשר   ה/ממליץ אינני[    ]

 

 _ תאריך ___________ _________ __________________ חתימה ___מנחה/ים/ות      

 ___________ תאריך ___________ __________________ חתימה __                      

 

 מחלקתית  ועדת מוסמכים  המלצת

 עד לתאריך _____________  מועד הגשת הצעת המחקר הארכת לאשר  ממליץ/ההנני [  ]  

   מועד הגשת הצעת מחקר הארכת לאשר   ה/ממליץ אינני[    ]

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 __ ________תאריך ___   ______  _____________ חתימה __________________  יו"ר מ"א מחלקתי  
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 פקולטית  ועדת מוסמכים  החלטת

 הארכת מועד הגשת הצעת מחקר עד לתאריך _________________  ת מאושר       

 הארכת מועד הגשת הצעת מחקר  ת מאושר לא       

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 ______ ___תאריך ___  __ ________________ חתימה _________________ : דת מ"א פקולטיתועיו"ר 
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