
מערכת להגשת וניהול עבודות דוקטורט  

מסכי סטודנטים

בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר 
מתקדמים



המערכת המוצגת כאן תחליף את נוהל העבודה הנוכחי בבית ספר קרייטמן ,
.תשפר ותייעל את התהליך של קביעת מנחה ונושא לסטודנטים ולסגל

רים אלא תתנהל מערכת ממוחשבת  "מעתה לא יישלחו טפסים למנחים וליו
.לקביעת המנחים ולקביעת הנושא לעבודת הדוקטורט

וגם  , כולל התראות, המערכת שולחת הודעות בדואר האלקטרוני לפי הצורך
מאפשרת לכל המשתמשים בה לראות בכל זמן נתון היכן הם נמצאים בתהליך  

.ומה השלבים הבאים

הניסוחים בלשון זכר אולם פונים לשני המינים.

כללי



קישור למערכת דרך:

 http://phd4u.bgu.ac.il/login.aspx

 כל גישה למערכת מחייבת הזדהות עם פרטי הזדהות שלBGU

בוחנים ושופטים שאינם חברי סגל , המושג משתמש חיצוני מתייחס רק למנחים
של האוניברסיטה ולא מיועד לסטודנטים

התחברות למערכת  

http://phd4u.bgu.ac.il/login.aspx


לאחר ההתחברות יופיע המסך הבא

.ניתן לשנות את שפת התצוגה בכל שלב
.הזנת הצעת נושא ופרטים נוספים, בתפריט מופיעות הפעולות של הוספת מנחים



מנחה  קביעת
ארגון אליו /כמו כן יש לברר פרטים כמו דואר אלקטרוני ואתר הבית של המנחה והמוסד. יש לבחור בין מנחה פנימי לחיצוני

.  הוא משתייך

 נושא הצעת המחקר"להזנת ( אחד או יותר)במסך מופיעים פרטיך האישיים ועליך לבחור בין הוספת מנחה"



בחירת סוג מנחה



הזנת פרטי מנחה פנימי

המנחה יקבל , לאחר הזנת הפרטים של המנחה כולל אתר הבית שלוEMAIL שיזמין אותו לגשת
.למערכת ולאשר שהוא מוכן להנחות אותך



יועץ לפי דואר אלקטרוני/הזנת מנחה חיצוני 

דרכה יוכל , יקבל דואר אלקטרוני מהמערכת עם סיסמת כניסה אישית, לאחר הזנת פרטיו, מנחה חיצוני
מובן שיש להזין פרטים אישיים בסיסיים  . לראות ולקבל פרטים על הסטודנט ולאשר שהוא מוכן להנחות

.אתולטובת התקשורת 



שלב רשמי בו מוצע נושא העבודה בעברית ואנגלית לאישור כולל של כל הועדות שאמורות לאשרו  .
כל התקשורת  . קרייטמןס''בימוסמכים ודיקן הר ועדת "יו, מנחיםהגם שלב זה מחייב את אישור 

.אלקטרוניהדואר התתבצע דרך 

רישום נושא הצעת המחקר  



בכל שלב הסטודנט יוכל לראות היכן הוא נמצא בתהליך.

:תיק סטודנט


