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 תהליך כתיבת עבודת תזה
 

 
 

 

 במסגרת סדנת התזה שתתקיים  בסמסטרים ב' וקיץ    –( 1)

 אין להתחייב בפני הסטודנטים על הנושא וההנחיה. –עד קבלת אישור ראש המחלקה    –( 2)

עת רק לאחר אישור ההצעה על ידי ר' המחלקה ניתן להשלים את ההצעה לתזה. הצ  –( 3)

התזה תועבר לאישור ר' תחום מחקר ור' המחלקה ולאחר אישורם והחתימה על הטפסים 

 הם יעבירוה דרך מזכירות לימודים מתקדמים לאישור הועדה.

רק לאחר קבלת אישור הועדה לתואר שני יכולים הסטודנט והמנחה לעבור לכתיבת   –( 4)

 חודשים.  6 -אחת להתזה. המנחה יעביר לר' המחלקה דיווח סטטוס 

לאחר אישור המנחה על סיום העבודה והגשתה לשיפוט היא תועבר לר' תחום מחקר    –( 5)

שבתאום עם ר' המחלקה תיקבע פורום שופטים בראשות ר' המחלקה, המנחה, ר' תחום 

מחקר ושופטים נוספים _פנימיים ו/או חיצוניים( ומועד להגנה ) הזימון להגנה יעשה על ידי 

גב' מיכל בלישה(. כל השופטים יקבלו את טיוטת  –ות לימודי תארים מתקדמים מזכיר

 העבודה לקריאה ולהערות לפני התכנסות הפורום.

בהגנה יכולים להשתתף חברי הסגל והדוקטורנטים של המחלקה. הציון ייקבע בפורום   –( 6)

 ני.השופטים ועם מתן הציון ואישור התזה היא תועבר לאישור הועדה לתואר ש

 

 (1גיבוש ראשוני של נושא ואיתור מנחה במסגרת סדנת התזה  )

 

 (2אישור ראשוני של הנושא והמנחה ע"י ראש מחלקה כמנהל סדנת התזה )

 

 (3השלמת ההצעה ואישורה על ידי ר' תחום מחקר ור' מחלקה )

 

 עדה לתואר שניהעברת ההצעה לאישור הו

 

 (4כולל העברת דיווחים חצי שנתיים לר' תחום מחקר ור' המחלקה ) –ביצוע התזה 

 

 סיום העבודה ואישורה על ידי המנחה 

 

הגשת העבודה לר' תחום מחקר וקביעת פורום שופטים בראשות ר' המחלקה 

 (5ומועד הגנה )

 

 (6הגנה על התזה ומתן ציון על ידי פורום שופטים )

 

 העברת העבודה והציון לאישור הועדה לתואר שני


