תקנון לימודי תואר שלישי – מחלקה לניהול
כללי
מטרת התכנית היא להכשיר אנשי מחקר שיוכלו להשתלב הן במסגרות אקדמיות והן במגוון תפקידים בעולם
הארגוני והעסקי.
מסגרת הלימודים לתואר שלישי מושתתת על שילוב בין שלוש מיומנויות של המועמד :א .היכרות אנליטית
מעמיקה של דיסציפלינה רלוונטית לתחום ההתמחות ,או לתחומי התמחות ,אם העבודה הינה בינתחומית .ב .היכרות
טובה של תחומים אחרים בניהול הקשורים לתחום ההתמחות או לתחומי ההתמחויות בעבודה בינתחומית .ג .שליטה
בכלים מתודולוגיים ומחקריים הנדרשים לבצוע ניתוחים אמפיריים ברמה גבוהה.
מנחים
מספרם המצומצם של החוקרים במחלקה ותחומי המחקר הספציפיים בהם הם עוסקים ,אינם מאפשרים קבלת
מועמד ללימודי התואר השלישי מתוך הנחה שבשלב מאוחר יותר יימצא חבר סגל שינחה אותו בעבודת הדוקטורט.
לאור זאת ,המלצת המחלקה על קבלתו של המועמד ללימודי תואר שלישי מותנית בקבלת מכתב המלצה מפורט
מחבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה ,המאשר את הסכמתו המפורשת אם כמנחה יחיד ואם כמנחה במסגרת צוות
של מנחה או שני מנחים נוספים במקרים מיוחדים שיחויבו ע"י הועדה המחלקתית ללימודים מתקדמים ובית ספר
ללימודים מתקדמים להנחות את הסטודנט בתחום מחקר ספציפי.
לפיכך ,מועמד יפנה תחילה את בקשתו (בליווי המסמכים המפורטים בהמשך) למזכירות המחלקה לצורך בירור
ראשוני אודות עמידתו בתנאי הסף .לאחר קבלת אישור מזכירות על עמידתו בתנאי הסף ,יפנה המועמד למנחים
הפוטנציאליים .כאמור ,מכתב המלצה בו מאשר חבר הסגל את נכונותו להנחות את המועמד הוא תנאי הכרחי.
תנאי קבלה
תלמיד שסיים לימודי תואר שני עם תזה ,בציון ממוצע בקורסים של  86לפחות ,וציונו בעבודת התזה הוא 86
לפחות ,רשאי להגיש מועמדותו ללימודי דוקטורט במחלקה לניהול.
על המועמד יהיה לכתוב טרום הצעה ולהגישה למנחה ,אישור טרום ההצעה יהיה בכפוף להמלצה מנומקת של
המנחה ואישור הוועדה המחלקתית.
יצויין מפורשות כי ההחלטה על קבלת מועמד ללימודי תואר שלישי היא בידי ביה"ס ללימודים מתקדמים ,שבידו
הסמכות לקבל או לדחות מועמדים לתואר שלישי באוניברסיטת בר-אילן .אנא קראו את תקנון ביה"ס ללימודים
מתקדמים.
השלמות לתואר שלישי
מועמדים ללא רקע אקדמי בתחום הרלוונטי ידרשו להשלמות כפי שמופיע בתקנון של בית הספר ללימודים
מתקדמים.

מבנה לימודי התואר השלישי
לימודי התואר השלישי מורכבים משני שלבים עיקריים:
 .1שלב כתיבת הצעת המחקר לדוקטורט.
 .2שלב ביצוע הדוקטורט  -מאישור הצעת המחקר (ע"י ביה"ס ללימודים מתקדמים) ועד לסיום הדוקטורט
ואישורו הסופי.

חובות התלמיד במהלך לימודי הדוקטורט
המועמד יהיה חייב בתוכנית הלימודים שתקבע על ידי המנחה ובהתאם לתכנית הלימודים שתידרש בהתמחותו.
 .1הלימודים הן בשלב ההשלמות למחקר והן בשלב כתיבת הצעת המחקר לא יארכו מעבר לשנה.
 .2ביצוע הדוקטורט לא יארך יותר משלוש שנים.
 .3אחת לשנה ימלא התלמיד דו"ח התקדמות ,שיכלול גם את חוות הדעת של המנחה .חוות דעת שאינה
משביעת רצון או שלושה דו"חות המצביעים על התקדמות שאינה מספקת מהווים סיבה להפסקת
לימודים.
 .4במהלך לימודי התואר השלישי על התלמיד לקחת ארבעה קורסים ושלושה סמינרים (מעבר לקורסי
ההשלמה שייתכן ויידרש להם).
 .5על התלמיד לעמוד בדרישות לימודי אנגלית ויהדות כפי שמופיעות בתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים.
הפסקת לימודי דוקטורט
המחלקה רואה חשיבות רבה בשמירה על רמה גבוהה של לימודי הדוקטורט ובקבלת תלמידים שיוכלו להוכיח
מצוינות מחקרית לאורך לימודיהם .בהתאם לכך ,במקרים בהם יתברר כי התלמיד אינו עומד בחובותיו האקדמיות
כפי שפורטו לעיל ,רשאית המחלקה להמליץ לבית הספר ללימודים מתקדמים על הפסקת לימודיו.
תהליך קבלת ההחלטה על הפסקת לימודים יהיה כדלקמן:
 .1הוועדה המחלקתית ללימודים מתקדמים תקיים דיון עם המנחה ,במסגרתו ייבחן מצבו האקדמי של התלמיד.
בדיון זה יוחלט האם התלמיד יוכל להמשיך בלימודיו כרגיל או לחלופין ,האם יש צורך בפתיחת הליך בחינה של
מעמדו של התלמיד ושל המשך לימודיו.
 . 2במידה ויתברר בדיון עם המנחה כי מצבו האקדמי של התלמיד איננו משביע רצון ביחס לדרישות מתלמיד
דוקטורט וביחס להתקדמות ,יישלח לתלמיד מכתב בו מפורטות השגותיה של הוועדה המחלקתית ללימודים
מתקדמים.
 .3החלטה על המשך לימודים :במידה ויוחלט לאפשר לתלמיד להמשיך את לימודיו ,יפורטו במכתב התנאים
להמשך הלימודים כפי שסוכמו עם המנחה.
 .4המלצה על הפסקת לימודים מחייבת רוב של שני שלישים של חברי הוועדה המחלקתית ללימודים מתקדמים.
מכתב מנומק של החלטה זו ישלח לביה"ס ללימודים מתקדמים ובל"מ צריך לאשר זאת.

תכנית לימודים:
שנה א':
סמינריון חלק א' בהיקף  2ש"ש מתוך הרשימה להלן:
55-548
55-748
55-848
או  55-649סמינריון בהיקף  4ש"ש -שווה ערך ל 2-סמינריונים.
שנה ב':
סמינריון חלק ב' בהיקף  2ש"ש מתוך הרשימה להלן:
55-549
55-749
55-849
או  55-649סמינריון בהיקף  4ש"ש -שווה ערך ל 2-סמינריונים.

ארבעה קורסים סימסטריאליים:
הסטודנט יחויב בקורסי התמחות מהמחלקה.
המנחה ויו"ר הועדה המחלקתית בשיתוף עם ראש תחום מחקר במחלקה לניהול יקבעו את רשימת הקורסים
לכל סטודנט בהתאם לעבודת המחקר שלו בכפוף לאישור בל"מ.

