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הנחיות לתלמידות המסלול המשולב
להלן הסברים והנחיות לגבי המסלול המשולב:
א .הסברים והבהרות כלליות:
 .1קבלה למסלול המשולב אינה ערובה לקבלה אוטומטית לדוקטורט!
המעבר לדוקטורט מותנה בעמידה בתנאים (כפי שיפורטו להלן) אשר יאפשרו לתכנית להמליץ על
קבלתכן לדוקטורט בפני הועדה לתואר שלישי .
יודגש כי בכל מקרה ההחלטה על קבלה  /אי קבלה לדוקטורט מתקבלת אך ורק ע"י הועדה לתואר שלישי.
 .2במסגרת המסלול המשולב אתן מחויבות בכל דרישות לימודי התואר השני במסלול המחקרי.
 .3במהלך השנתיים הראשונות ללימודיכן ,הנכן נחשבות ומוכרות כסטודנטיות לתואר שני מחקרי
ולא כדוקטורנטיות  /לימודי השלמות לדוקטורט או כל דבר דומה לכך.
ב .רישום ולימודים סדירים בשנה א':
 .1בעת הרשמתכן לאוניברסיטה ,עליכן להירשם לתואר שני במסלול א' (עם תיזה).
 .2עד תום השנה השניה ללימודיכן הנכן תלמידות תואר שני מחקרי לכל דבר ועניין ומחויבות בכל
חובות התואר השני המחקרי ,דהיינו:


 11נקודות בתכנית (קורסי ליבה  ,קורסי בחירה ,שני סמינריונים בשנת הלימודים השניה).



חובות יהדות ואנגלית בהתאם לדרישות האוניברסיטה.



השלמת קורס "מבוא לסוציולוגיה" למי שלא למדה קורס זה או דומה לו בעבר.

 .3במהלך השנה הראשונה (ומוקדם ככל האפשר) עליכן למצוא מנחה שתתחייב להנחות אתכן
ולהתחיל לגבש ביחד איתה נושא למחקר.
ג .תנאי מעבר משנה א' לשנה ב':
 .1עליכן לסיים את כל הקורסים שלמדתן בשנה זו בציון של  68ומעלה.
 .2עד לתאריך  33בספטמבר עליכן להעביר למחלקה:
א .שם מנחה
ב .המלצה כתובה מהמנחה
ג .טיוטא ראשונית (בת כשלושה עמודים) של הצעת מחקר הכוללת לפחות שאלת מחקר
ומטרות המחקר.
* לאחר קבלת כל הנ"ל ,תתכנס ועדה אקדמית מטעם התכנית על מנת לבחון את התאמתכן
להמשך לימודים במסלול המשולב .החלטת הוועדה תתקבל עוד לפני תחילת שנת הלימודים על
מנת לאפשר שינויי מערכת במידת הצורך.
ד .שנה ב':
על פי התקנון עליכן לסיים בשנה זו את כל לימודיכן לתואר שני (כולל חובות אנגלית ויהדות).
לא ניתן במסגרת המסלול המשולב "לגרור" את התואר מעבר לשנתיים.
במהלך שנה זו עליכן ללמוד קורסי בחירה וכן שני סמינרים ,ובמקביל לפתח בליווי המנחה שלכן הצעת מחקר
לדוקטורט ולהביאה לידי גמר.
ה .מעבר לדוקטורט – סוף שנה ב':
על מנת שהתכנית ללימודי מגדר תוכל להמליץ עליכן ללימודי תואר שלישי בפני הועדה ,עליכן לעמוד בתנאים
הבאים:
א .ציון של  68ומעלה בכל הקורסים אותן למדתן במהלך השנה
ב .ציון של  03ומעלה בשני הסמינרים
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ג .המלצת כתובה מהמנחה
ד .הצעת מחקר לדוקטורט לאחר שיפוט פנימי ולאחר כל התיקונים ,מוכנה ליציאה לשיפוט
חיצוני.


רק במידה וימולאו כל התנאים הנ"ל ,תוכל התכנית להמליץ בפני הועדה על מעבר לתואר שלישי.

אני מאשרת כי קראתי בעיון את ההנחיות ללומדות ב"מסלול המשולב" ואני מבינה ומקבלת את כל הנכתב במסמך
זה.
שם _______________________:חתימה ____________________:תאריך_________________:
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