תואר שלישי

האוניברסיטה עם תזה ,רק בתנאי שישלים את כל חובות המסלול לתואר שני עם
תזה.
( )2לאחר שהתלמיד עמד בכל התנאים המפורטים לעיל ובל"מ החליט לקבלו לתואר
שלישי במסלול המשולב ,הוא יהיה במעמד של "תלמיד לא מן המניין" לשלב ב' במסלול
המשולב ,ויוכל להירשם לקורסים במסגרת התואר השלישי .התלמיד ייחשב כתלמיד שנה
ראשונה בלימודי התואר השלישי ,והוועדה המחלקתית תקיים מעקב אחר לימודיו עד סיומם.
על התלמיד לסיים את לימודיו תוך ארבע שנים לכל היותר מיום קבלתו ללימודי התואר
השלישי .משך הלימודים במסלול המשולב לא יעלה על  6שנים לפי הפירוט הבא :שנתיים
במסגרת התואר השני וארבע שנים לכל היותר במסגרת התואר השלישי.
בל"מ רשאי לא לקבל מועמד למסלול המשולב למרות שהוא עומד בתנאי המסלול.
ד .מסלול "השלמות"
במסלול זה קיימות כמה אפשרויות:
 .1תלמיד שלמד תואר ראשון ושני ללא תזה ומתקבל להשלמת כתיבת עבודה שוות ערך לתזה.
 .2תלמיד שלמד לתואר ראשון ושני עם תזה ורוצה ללמוד תואר שלישי בתחום אחר ומתקבל
להשלמת קורסים.
 .3מקרים מיוחדים שבהם התלמיד התקבל למסלול השלמות של מספר קורסים למרות שבא
מאותו תחום.
בכל מקרה על התלמיד לסיים את חובות ההשלמה בממוצע  86%לפחות.
על התלמיד לסיים את חובות ההשלמה במהלך השנה הראשונה ללימודיו .במקרים חריגים
רשאית הוועדה המחלקתית להמליץ בפני בל"מ על הארכה בסיום ההשלמות.
 תלמיד שהתקבל להשלמת עבודה שוות ערך לתזה חייב להיבחן עליה כמקובל לגבי כל תזה
בתואר שני ולקבל ציון  86%לפחות (או ציון גבוה יותר עפ"י המקובל באותה מחלקה).
 הוועדה המחלקתית אחראית לוודא שהתלמיד עומד בכל חובות ההשלמה.
 בתום שנת ההשלמה ,ולאחר שבדקה כי התלמיד עמד בכל חובותיו ,תמליץ הוועדה
המחלקתית לבל"מ אם לקבל את התלמיד כתלמיד לתואר שלישי .האישור הסופי יינתן ע"י
בל"מ.
 תלמיד שלא יעמוד בתנאי המסלול ,דהיינו ציון עבודתה שוות הערך לתזה והממוצע הנדרש,
לא יורשה להמשיך לתואר שלישי ולימודיו יופסקו.
בל"מ רשאי לא לקבל מועמד למסלול השלמות למרות שהוא עומד בתנאי המסלול.

חובות הלימודים :קורסי התמחות ,לימודי השלמה ,בית הספר ללימודי יסוד
וידיעת שפות
הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים תמליץ בפני בל"מ על היקף לימודיו של
המועמד/התלמיד על פי הכללים שנקבעו בנהלים אלו.
א .תכנית הלימודים בשטח ההתמחות תיקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית ותכלול סמינר
שנתי ברמה מתאימה ובנושא הקרוב לתחום התמחותו של התלמיד ,כמו גם קורסים אחרים
במחלקה.
יו"ר הועדה המחלקתית ידווח על תכנית הלימודים לבית הספר.
ב .המחלקה רשאית להטיל על מועמד או על תלמיד לתואר שלישי חובת בחינה (בעל-פה או
בכתב) ובה יידרש להוכיח את מידת בקיאותו בחומר הנלמד בקורסים בשטח ההתמחות.
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פרטי מידע לשנת תשע"ז

