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  מסלול השלמת תזה - (מיום הקבלה )שנה שנייה מועד הגשת עבודת גמרהארכת ת בקש

על פי התקנון עבודת הגמר במסלול ההשלמה לתזה תוגש בתום שנה מיום ההרשמה ללימודים.  !ליבכםלתשומת 

 . והפקולטית הוועדה המחלקתיתבכפוף להחלטת על גבי טופס זה תאושר בשנה נוספת הארכה 

ועדת המוסמכים הפקולטית  על ידי תינתןמעבר לשנתיים מיום ההרשמה למסלול להשלמת התזה,  שהיאהארכה 

 .  ביותר במקרים חריגיםאך ורק 

מומלץ למנחה לבחון את התאמת היקף העבודה לדרישות הקיימות לגבי עבודת מ"א ולהתאימן על מנת 

 .שיתאפשר סיום העבודה בזמן

 

 ___ ____________________. ___ ת.ז_______________________________פרטי ומשפחה _שם 

 תאריך אישור הצעת מחקר  _______________ ______________________________תכנית /מחלקה

 _.__________עד לתאריך ___ _ סמסטר/ים____ משךלת הארכת לימודים /מבקשהנני 

)בקשה שתוגש ללא דו"ח התקדמות לא  ה/יםחובה לצרף דו"ח התקדמות במחקר חתום ומאושר על ידי המנח

 תטופל(

  :תילבקש יםהנימוק

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 תאריך ______________________ חתימה ______________שם _________________________  

 

 ים/מנחההמלצת 

 כוב בהגשת העבודה אינו תלוי בו/השביעת רצון והעימעבודתו/ה של הסטודנט/ית        

 מהנדרש איטית עבודתו/ה של הסטודנט/ית        

 משביעת רצון  עבודתו/ה של הסטודנט/ית אינה       

 

ה לסיים את העבודה בכלל ואת יכולתו/ית יש להתייחס להערכת מידת יכולתו/ה של הסטודנט/התייחסות מילולית )

 . (לסיים את העבודה עד למועד המבוקש בפרט

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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 : התקופה המבוקשתעד תום  ית יסיים/תסיים את העבודה/הערכת מידת הסבירות שהסטודנט

 ללא שום ספק            

  סיכוי סביר 

  סיכוי נמוך

 קשה לי להעריך

 הערה:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____ ___________ סמסטר/ים עד לתאריך _______ה לאשר הארכת לימודים לתקופה של __/[ הנני ממליץ] 

 )נמק/י( ול השלמת תזהבמסללימודים  המשךה לאשר /אינני ממליץ] [ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________ חתימה ___________________ תאריך ________שם 

 ______שם ______________________________ חתימה ___________________ תאריך _______

 

  יו"ר הוועדה המחלקתית יו"ר הוועדה המחלקתית   החלטתהחלטת

 ____________ריך ____תאעד להגשת עבודה לשיפוט  ._ סמסטר/ים___לימודים למשך  הארכת מאושרת] [ 

 .הארכת לימודים מאושרתלא  [ ]

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 _________________   תאריך ___________ חתימה ____________________:  ___________שם 

 

    הוועדה הפקולטיתהוועדה הפקולטית  החלטתהחלטת

 
 .__________תאריך _____ל הגשת עבודה לשיפוט עד -למשך ___ סמסטר/ים לימודים  ] [  מאושרת הארכת

 .לא מאושרת הארכת לימודים ] [ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 _________תאריך ___  ______ ______________ חתימה _________________  :ועדת מוסמכיםיו"ר 
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