
 תואר שני

 שיחות גישוש  ראש מגמה
 עם מנחים

 רישום

 טרום

ועדה  
 בית ספר  מחלקתית

 ללימודים 
 מתקדמים

 מזכירות

 
 

 כתיבת הצעת מחקר עם מנחה•

 אתיקהוועדת אישור •

 (פנימי 1)הגשה לשיפוט •

 אישור בית ספר לתארים מתקדמים•

 –עם אישור הצעת מחקר 
 מעבר למעמד מן המניין

 הצעת מחקר: 'שלב א

 מהקורסים30-40%-רישום ל•

 לימוד אנגלית/ פטור : מבחן מיון באנגלית•

 יהדות( י)קורס•

 המחקר: 'שלב ב
 ביצוע עבודת התזה עם מנחה•

וועדה מחלקתית בודקת מצב עם  •

 מנחה

הגנה  + עם סיום שליחה לשיפוט •

 (ח"רמ+ מנחה + שופט )

  מ"לבלשליחה < עם אישור ההגנה •
 תשלום נוסף –כל שנה נוספת •

 מהקורסים 60-70%-רישום ל•

 כל שנה 47-762רישום לקורס תזה •

 (אם לא נעשה עד כה)לדאוג לאנגלית •

 יהדות( י)קורס•

  – מ"בלעם אישור 
 יש תזה

  

 סיום

 וידוא עם הרשם שמולאו כל החובות•

 עותק דיגיטלי+ עותקים  3-הגשת עבודה ב•



 
 

  

 שיחות גישוש  ראש מגמה
 רישום עם מנחים

 טרום

ועדה  
 מחלקתית

 בית ספר 

 ללימודים 
 מתקדמים

 כתיבת הצעת מחקר עם מנחה•

 קאמרי קולקוויום/  בקולוקוויוםהרצאה •

 אתיקהאישור וועדת •

 (חיצוני 1+ פנימי  1)הגשה לשיפוט •

 אישור בית ספר לתארים מתקדמים•

 מעבר למעמד מן המניין –עם אישור הצעת מחקר 

 תואר שלישי

 מזכירות

 הצעת מחקר: 'שלב א

 (במהלך התואר 6)רישום לקורסים •

 כל שנה 47-769רישום לקורס דיסרטציה •

 לימוד אנגלית/ פטור : מבחן מיון באנגלית•

 יהדות( י)קורס•

 המחקר: 'שלב ב

 סיום

 ביצוע עבודת דוקטורט עם מנחה•

 דיווח כל שנה לוועדה מחלקתית•

 וועדה מחלקתית בודקת מצב עם מנחה•

 (חיצוני 3+ פנימי  3)הגשה לשיפוט •
 (במהלך התואר 6)רישום לקורסים •

 (כהאם לא נעשה עד )לדאוג לאנגלית •

 יהדות( י)קורס  •

 וידוא עם רשם שכל החובות מולאו•

 עותק דיגיטלי+ עותקים  3-הגשת עבודה ב•

 יש דוקטורט – מ"בלעם אישור 

 שוות ערך לתזה

 מנחההשוות ערך לתזה עם כתיבת •

 אתיקהוועדת אישור •

 (פנימי 1)הגנה + הגשה לשיפוט •

 אישור בית ספר לתארים מתקדמים•

 אם יש–קורסי השלמה תוך שנה •

 47-768רישום לקורס שוות ערך •

 וקטורנט שלא מן המנייןדמעבר למעמד  –עם אישור השוות ערך 


