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 בתואר  שנה שלישית  –נתיב מחקרי  הארכת משך לימודיםת בקש 

 מחלקתית(  מ"א אישור ועדת ל יש להגיש )
 

כל הארכה    . על גבי טופס זה  המחלקתית הוועדה  בכפוף להחלטת  הארכה לשנה שלישית תאושר    ! ליבכם לתשומת 

ות  נוספת הפקולטית  המוסמכים  ועדת  של  אישור  חריגיםיתדרוש  במקרים  ורק  אך  זאת     . יותרב  נתן  על  לאור 

כבר  השלים  ל  ית/ הסטודנטהשאלה אם לחייב את  לשקול בכובד ראש את  מנחה ויושב ראש הוועדה המחלקתית  ה

לנתיב הכללי  השלישיתבשנה     זו במקביל לכתיבת עבודת הגמר, כך שבתום שנה    את מניין הנקודות הנדרשות 

עבודת הגמר לא תוגשה  נתיבבתתאפשר סגירת תואר   רשמה למכסת הקורסים הנותרת הנדרשת  ה  . כללי אם 

להשלמת תואר במסלול הכללי היא תנאי לאישור ההארכה, אלא אם כן יו״ר הועדה המחלקתית ציין אחרת על גבי  

 טופס זה.  

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

 שיתאפשר סיום העבודה בזמן

 

 ___  ____________________. ___ ת.ז _______________________________טי ומשפחה _פרשם 

  _ ____________ )לועזית(   לימודים   התחלתשנת  ______________________________תכנית / מחלקה

 תאריך אישור הצעת מחקר  _______________

 . ___________אריך ___עד לתו/או   _ סמסטר/ים____ משךלת לימודים ת הארכ/מבקש הנני 

)בקשה שתוגש ללא דו"ח התקדמות לא   חובה לצרף דו"ח התקדמות במחקר חתום ומאושר על ידי המנחה/ים 

 תטופל( 

   : תילבקש  ים נימוקה

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 תאריך __________________ ____ ______________ה חתימשם _________________________  

 

 ים /מנחה המלצת  

 שביעת רצון והעיכוב בהגשת העבודה אינו תלוי בו/ה. מעבודתו/ה של הסטודנט/ית        

 מהנדרש  איטית עבודתו/ה של הסטודנט/ית        

 משביעת רצון   עבודתו/ה של הסטודנט/ית אינה       
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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 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 :  התקופה המבוקשת עד תום   ם/תסיים את העבודהית יסיי/טהערכת מידת הסבירות שהסטודנ

 ללא שום ספק              

  סיכוי סביר  

  סיכוי נמוך 

 קשה לי להעריך 

 הערה: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 ____  ______ סמסטר/ים עד לתאריך _______ הארכת לימודים לתקופה של __ לאשר   ה/ממליץ נניה[ ]  

 להמשך לימודים בנתיב המחקרי )נמק/י(   ה לאשר את הבקשה/אינני ממליץ ] [  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

   ____________________________________________________________________________ 

 

 ____ _תימה ___________________ תאריך ________שם ______________________________ ח

 _____ _שם ______________________________ חתימה ___________________ תאריך _______
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  יו"ר הוועדה המחלקתית  יו"ר הוועדה המחלקתית    החלטתהחלטת

 
 . __ _______תאריך _____ל  עדהגשת עבודה לשיפוט ו  ____ סמסטר/יםלמשך  לימודים   מאושרת הארכת] [  

 . הכללי  נתיבהנדרשת ללא נדרשת השלמת מכסת הקורסים  [    ]       

 . מספר נק"ז להשלמה______ - נתיב הכלליהנדרשת לנדרשת השלמת מכסת הקורסים   ] [      

נתיב הכללי  של הה  על הסטודנט/ית לסיים את חובות השמיע  -  בנתיב המחקרי  לא מאושרת הארכת לימודים  ] [

 . גמר ולסגור את התואר עד לתאריך _____________  בחינתלהשלים ____ נקודות, להבחן ב 

 הערה: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 __ _______________תאריך _  ____ ________חתימה ______ ________ __ _______________ שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה  
 The Faculty of Humanities & Social Sciences 

Marketing 

   :08-6472887Faxפקס:      Tel:       08-6477777  טלפון:  

   hsf2@bgu.ac.ilדוא"ל :          84105שבע,  -באר   653כתובת: ת.ד.  

 

 1110-טפ


