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  החוג לארכיאולוגיה

   )119301-18-01( שלישי תואר לקראת לימודים
  דני נדל' פרופ: ר הועדה החוגית "יו

 קבלה תנאי
לפילוסופיה כל בעלי תואר שני בארכיאולוגיה  רשאים להגיש מועמדותם כתלמידים לתואר דוקטור

, מודיהם לתואר שנילפחות בלי) 80" (טוב"ל שהשיגו ציון סופי "מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו
  .א"הגמר המחקרית למ לפחות בעבודת) 86" (טוב מאוד"וציון 

יכולים להתקבל ללימודי תואר שלישי גם תלמידים שיש להם תואר , בשל אופיו הבינתחומי של החוג
תלמידים אלה יידרשו לשיעורי השלמה . שני בתחומים משיקים ומשלימים לארכיאולוגיה

, מנחי התלמידלפי החלטת , לתם האקדמית ולנושא עבודת הדוקטורבארכיאולוגיה בהתאם להשכ
  . ר הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי וראש החוג"יו

 הלימודים מבנה
  :שלבים לשני נחלקים השלישי התואר לקראת הלימודים

 .המחקר הצעת הגשת עד התלמיד מקבלת סמסטרים 2 - 'א שלב מחקר תלמיד

 .העבודה הגשת עד המחקר הצעת מאישור שנים משלוש יותר לא - ' ב שלב מחקר תלמיד

  

  :העתקים בשני הבאים המסמכים את תכלול החוגית לוועדה שתופנה הקבלה בקשת
 .באנגלית ואקורות חיים בעברית   .1

 .העתקים מתעודת בוגר ומוסמך .2

  .א"א ומ"גיליונות ציונים מאושרים לב .3

ההמלצות יישלחו (א "דריך התיזה למממהיא שתי המלצות מאנשי אקדמיה כאשר אחת מהן  .4

 ).ישירות למזכירות החוג

 .אישור בכתב על הסכמת מנחה לעבודת הדוקטורט .5

 . י המנחה המיועד"הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע מאושרת ע .6

 .תקציר נושא המחקר באנגלית .7

 דה החוגית לתואר שלישיעיכין התלמיד הצעת מחקר ויגישה בחתימת המנחה לאישור הוו' בשלב א* 

אישור ל תעבור הצעת המחקר המאושרת, לאחר אישור הועדה .)שרשאית לדרוש תיקונים ושינויים(

יעבור , הרשות ללימודים מתקדמיםמ עם קבלת האישור. י הרשות ללימודים מתקדמים"סופי יינתן ע

  .'למעמד של תלמיד מחקר שלב ב התלמיד

 תואר ללימודי החוגית לוועדה המנחה ובחתימת מודפסת העבודה תוגש ,המחקר עבודת סיום עם

 העבודה אישור לאחר. לדרוש תיקונים או לשיפוט לאשרה אם ותחליט בעבודה תדון הוועדה .שלישי



 

2 

 

 ;התקנון פי כנדרש על החובות כל מולאו אכן אםהעל ידי מזכירות החוג  בדיקה תיערך לשיפוט

  .לנוהלים בהתאם לשיפוט יםמתקדמ ללימודים לרשות ועברת העבודה

  

 .תקנון לימודי תואר שלישיפרטים נוספים ניתן לקבל ב
  

 119315-18-02  לדוקטורט ישיר מסלול
 ממוסד תואר ראשון בעל להיות חייב ר"לד ישיר למסלול המניין מן כתלמיד להירשם המבקש מועמד

 למד בהם החוגים בשני הראשון התואר בלימודי השיג אשר, ל"בחו או בארץ גבוהה להשכלה מוכר

 אינו הראשון שהתואר מועמדים מועמדות יוכלו להגיש מיוחדים במקרים .תלפחו 90 של משוקלל ציון

 'א במסלול החוג של א"המ מספרי מתכניתלהשלים קורסים בציון דרש י התלמיד ;לארכיאולוגיה בחוג

  .ס"שש 26 של בהיקף

 

 הרשות של האינטרנט ובאתר זה בשנתון ושלישי שני תואר לימודי בתקנון למצוא ניתן נוספים פרטים

 .החוג לראש או קטורטהדו וועדת ר"ליו יפנו זה במסלול המעוניינים המועמדים .מתקדמים ללימודים

 .השנתון של הראשון בחלקו המופיע שלישי תואר לימודי על בפרק לעיין יש

 
 
 


