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 בתואר שנה רביעית -נתיב מחקרי  הארכת משך לימודיםת בקש

 (פקולטיתמוסמכים ועדת  נדרש אישור של)
 

 ___ ____________________. ___ ת.ז_______________________________פרטי ומשפחה _שם 

 _____________ )לועזית(  לימודים שנת התחלת ______________________________תכנית /מחלקה

 _____ תאריך אישור הצעת מחקר  _______________ סה"כ שנים בתואר

 . _____________עד לתאריך ___ו/או  _ סמסטר/ים____משך לת לימודים ת הארכ/מבקשהנני 

 (קשה שתוגש ללא דו"ח התקדמות לא תטופל)ב דו"ח התקדמות במחקר חתום ומאושר על ידי המנחה/ים רףחובה לצ

 תי:לבקש נימוקיםה

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 תאריך ______________________ ______________ה חתימשם _________________________  

 

 מנחההמלצת 

 ית:הערכת התקדמות הסטודנט/

 ._____________לתאריך צפוי איחור במועד סיום העבודה עד  ביעת רצון אך בשל קשיים שהתעוררומש       

 .______________לתאריך דה עד איטית וצפוי איחור במועד סיום העבו       

 בלתי משביעת רצון        

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

 ה לסיים את העבודה עד למועד המבוקש בפרט. יכולתו/

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ית יסיים/תסיים את העבודה: /טהערכת מידת הסבירות שהסטודנ

 ללא שום ספק            

  סיכוי סביר 

  סיכוי נמוך

 קשה לי להעריך
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 הערה:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

____ ____עד לתאריך _____ו__ סמסטר/ים __הארכת לימודים לתקופה של __לאשר  ה/ממליץ נניה[ ] 

 ית במחקר בהתאם להתקדמות הסטודנט/

 ה לאשר את הבקשה/אינני ממליץ ] [ 

הערה: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 _____שם ______________________________ חתימה ___________________ תאריך ________

 _________ תאריך _______שם ______________________________ חתימה ________________

 

  

  עדה המחלקתיתעדה המחלקתיתווהוהויו"ר יו"ר המלצת המלצת 

 
 להמלצת המנחה בהתאם ת הסטודנט/י את בקשתלאשר  ה/ממליץ נניה ] [ 

 את הבקשהלאשר  ה/] [  אינני ממליץ

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 ________________ תאריך __________________ החתימ___________________ _________ שם

 
 

  

  הוועדה הפקולטיתהוועדה הפקולטית  החלטתהחלטת

 
 .__________תאריך _____ל עדהגשת עבודה לשיפוט . ___ סמסטר/יםלימודים למשך _ ] [  מאושרת הארכת

בנתיב המחקרי. על הסטודנט/ית לסיים את חובות השמיעה בנתיב הכללי  שרת הארכת לימודיםלא מאו] [ 

 .ולהשלים ____ נק"ז לרבות בחינת גמר ולסגור את התואר עד לתאריך _____________

 הערה:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 _________תאריך ___  ______ ___________ ___ חתימה_________________  :ועדת מוסמכיםיו"ר 
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