כללים הנוגעים לתואר דוקטור במדעי כדור הארץ
עדכון אחרון09.01.2020 :

הרשות לתלמידי מחקר
ענייני קבלה לדוקטורט לאחר סיום חובות המסלול הישיר (עד סוף השנה השנייה ללימודי המוסמך) ,קבלה
על תנאי ללימודי דוקטורט (בשנה האחרונה של לימודי המוסמך כאשר ממוצע הביניים של הציונים של
המועמד הוא  85לפחות) ,וקבלה ללימודי דוקטורט בסיום תואר המוסמך המחקרי ,מנוהלים ע"י הרשות
לתלמידי מחקר .באתר הרשות תוכלו למצוע מידע מפורט על מהלך לימודי הדוקטורט
.http://www.research-students.huji.ac.il
הרשות לתלמידי מחקר בודקת את המסמכים שהוגשו על ידי המועמד ואת העמידה בתנאי הקבלה
ומעבירה את התיק לוועדת הדוקטורט התחומית במכון למדעי כדור הארץ (למעט קבלה במסלול הישיר,
אז התהליך שונה מעט ,כמפורט בהמשך) .ההחלטה האקדמית בנושא הקבלה היא של הוועדה.
להלן ,הדגשים בלבד לגבי המסלולים השונים לקבלה לתואר דוקטורט:
על סטודנט המעוניין להירשם ללימודי דוקטורט למצוא מנחה מהמכון למדעי כדור הארץ .ניתן להוסיף
מנחה מבחוץ .עבור מנחה מבחוץ ,יש לקבל אישור אד הוק מהדיקן .לאחר אישור מהדיקן ,יש לצרף את
האישור יחד עם קורות החיים של המנחה החיצוני ,עם כל שאר הטפסים לרשות לתלמידי מחקר,
ראו
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בטופס הגשת המועמדות יש למלא את שמות כל המנחים.

מעבר לדוקטורט ישיר
סטודנט הנמצא במסלול ללימודי מוסמך רשאי להגיש בקשה למעבר ללימודי דוקטורט במסלול הישיר.
המעבר ללימודי הדוקטורט במסלול הישיר יהיה לא יאוחר משנתיים מתחילת לימודי המוסמך.
החלטה על הקבלה ללימודי דוקטורט ישיר תעשה על ידי הפקולטה ,באמצעות הועדה התחומית של
המכון למדעי כדור הארץ.

תנאי מעבר לדוקטורט ישיר:
 .1הסכמת המנחה לתואר המוסמך להדריך את המועמד במסגרת דוקטורט ישיר.
 .2אישור ראש החוג למעבר.
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סיום כל קורסי המוסמך ( 32נ"ז) בתכנית המוסמך במסלול המחקרי ,בממוצע של  85הנדרש
למעבר לדוקטורט ישיר .אם המעבר מתבצע לפני מועד סיום הקורס "סמינריון מוסמך" (קורס
שנתי) ,ניתן להעביר את הציון בקורס זה ללימודי הדוקטורט .יש ללמוד קורס אחר להשלמת
מכסת הנקודות הנדרשת למעבר ( 32נ"ז) .יש להגיש בקשה למזכירות הפקולטה ולמלא "טופס
למעבר למסלול ישיר לדוקטורט".
לאחר קבלת האישורים ,יש להודיע למזכירות החוג על תאריך הבחינה להכנת החומר כולל
שיבוץ אולם לבחינה.
הגשת הצעת מחקר על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי המכון למדעי כדור הארץ.
קיום בחינת מעבר מול הוועדה המלווה וסיום בציון מעל  .85על הוועדה המלווה לאשר בסוף
הבחינה מעבר למסלול דוקטורט ישיר.

טפסים להגשה
יש להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט באמצעות אתר הרישום המקוון –
?. https://www.huji.ac.il/dataj/controller/nirshamim/NIR-LOGIN

כחלק מתהליך הרישום יש להעלות לאתר הרישום את המסמכים המפורטים ברשימה שלהלן .לתשומת
לבכם ,תלמידים במסלול הישיר אינם נדרשים להגיש מכתבי המלצה ותקציר תיזה ,לכן אין צורך
להעלותם לאתר הרישום.
תיק המועמדות יגיע לטיפולה של גב' שרון חליווה ( )sharonh@savion.huji.ac.ilברשות לתלמידי
מחקר:
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שם מסמך
טופס הגשת מועמדות
הסכמת המנחה המיועד
קורות חיים
תעודת תואר בוגר
גיליון ציונים של תואר בוגר
מסמך המפרט כוונות
המחקר (כ 600-מילים)*
תמונה
מסמך מזהה (תעודת זהות)
הצהרת מועמד ומדריך
מכתב הסבר (נלווה
להצהרה)
אישור מהפקולטה על סיום
חובות המסלול הישיר
לדוקטורט בהצלחה
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* כוונות המחקר – המועמד/ת יציינו את הסיבות לבחירת תחום המחקר ,ויפרטו את הנושאים בהם
תתמקד עבודת המחקר ,את הציפיות להישגים ואת התרומה המשוערת של העבודה לתחום המחקר.ה

רשות לתלמידי מחקר תשלח את מכתב הקבלה הרשמי ללימודי דוקטורט לתלמיד/ה ולמדריכים.
מועמד שהתקבל יממש את קבלתו על ידי רישום במערכת הרישום-נט ותשלום שכר לימוד.

קבלה ללימודי דוקטורט עם סיום לימודי המוסמך/בשנה האחרונה ללימודי המוסמך

סטודנט אשר סיים את לימודי המוסמך רשאי להגיש בקשה להתקבל ללימודי הדוקטורט.
תנאי הקבלה
א .בעל תואר מוסמך ממוסד אוניברסיטאי מוכר בארץ או בחו"ל עם ציון של  85ומעלה בלימודים,
בעבודת הגמר ובבחינה.
ב .ניתן להגיש מועמדות לדוקטורט כבר בשנה האחרונה של לימודי המוסמך עם עבודת גמר כאשר
ממוצע ציוני הביניים הוא מעל  .85במקרה זה ,הקבלה ללימודי דוקטורט תהיה על תנאי .תחילת
הלימודים (=הרשמה ברישום-נט) תתאפשר בכפוף להצגת אישור על סיום הגשת כל המטלות
בלימודי המוסמך ,כולל התיזה ..ניתן להיות בסטטוס 'תלמיד על תנאי' עד  6חודשים לכל היותר
מתחילת לימודי הדוקטורט .בתקופה זו (עד  6חודשים) יש להציג לרשות לתלמידי מחקר את
הציונים הסופיים ואישור הזכאות לתואר מוסמך .במידה והציונים עומדים בתנאי הקבלה ישלח
לתלמיד מכתב קבלה סופי .במידה ולא ,יופסקו הלימודים.
הגשת הבקשה היא לרשות לתלמידי מחקר ,הבודקת את העמידה בתנאי הסף ,אך ההחלטה
האקדמית על קבלת המועמד למסלול דוקטורט היא בידי וועדת הדוקטורט התחומית במכון למדעי
כדור הארץ .ההודעה הרשמית על החלטת הועדה נשלחת ע"י הרשות לתלמידי מחקר.

טפסים להגשה
את המועמדות ללימודי דוקטורט יש להגיש באמצעות אתר הרישום המקוון -
?. https://www.huji.ac.il/dataj/controller/nirshamim/NIR-LOGIN

כחלק מתהליך הרישום יש להעלות לאתר הרישום את המסמכים המפורטים ברשימה שלהלן.
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תיק המועמדות יגיע לטיפולה של גב' שרון חליווה ( )sharonh@savion.huji.ac.ilברשות לתלמידי
מחקר:

שם המסמך
טופס הגשת מועמדות
א
הסכמת המנחה המיועד
ב
קורות חיים
ג
תעודת תואר בוגר
ד
גיליון ציונים של תואר בוגר
ה
תעודת תואר מוסמך
ו
(מועמדים בשנה האחרונה
ללימודי המוסמך יצרפו
אישור על יתרת חובותיהם
לתואר)
גיליון ציונים של תואר מוסמך
ז
(מועמדים בשנה האחרונה
ללימודי המוסמך יצרפו גליון
ציונים כולל ממוצע ביניים)
תקציר עבודת המוסמך (1-2
ח
עמודים)
מכתב המלצה - 1ישלחו
ט
ישירות ע"י הממליץ לרשות
לתלמידי מחקר
מכתב המלצה  – 2ישלחו
י
ישירות על ידי הממליץ
לרשות לתלמידי מחקר
מסמך המפרט כוונות
יא
המחקר (כ 600-מילים)*
תמונה
יב
מסמך מזהה (תעודת זהות)
יג
הצהרת מועמד ומדריך
יד
יד 1/מכתב הסבר (נלווה
להצהרה ,במידה ונדרש
בסעיף שתסמנו בטופס
ההצהרה
* כוונות המחקר – המועמד/ת יציינו את הסיבות לבחירת תחום המחקר ,ויפרטו את הנושאים בהם
תתמקד עבודת המחקר ,את הציפיות להישגים ואת התרומה המשוערת של העבודה לתחום המחקר.
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יתכן שסטודנט/ית במסלול הישיר יוכלו לעבור מחלק המוסמך לחלק הדוקטורט במהלכו של סמסטר.
רצוי שהתלמיד/ה יבררו מראש את משמעות המעבר גם מנקודת מבט של שכר ,מילגה ומישרה.

התנהלות תואר דוקטור
כל סטודנט לתואר דוקטור נדרש להשלים  12נ"ז מהקורסים המוצעים במכון למדעי כדור הארץ או
מחוגים אחרים בהתייעצות עם המנחה.
רצוי להשלים את הקורסים בשנה או שנתיים הראשונות של התואר .האישור הסופי לקורסים אלה ניתן
ע"י הועדה המלווה ,המוקמת לקראת המעבר לשלב ב' (כמפורט בהמשך) והרשות לתלמידי מחקר.
על התלמיד להירשם מדי שנה ,בתחילתה ,במערכת הרישום-נט ,כולל בשנים שבהם הוא לא מתכוון
להירשם לקורסים (אז יש רק לאשר את הקורס 'דו"ח התקדמות-תלמידי מחקר').
רישום שנתי זה הוא המקנה מעמד של סטודנט באוניברסיטה העברית בשנה בה הוא מתבצע ,מהווה
תנאי הכרחי לביצוע מחקר ,להירשם לקורסים ,ובלעדיו לא ניתן לקבל מילגה או משרה.

זמנים חשובים מתחילת המסלול:
א .סטודנט מתחיל את לימודי הדוקטור כסטודנט שלב א.
ב .לא יאוחר מ 18-חודשים מתחילת הלימודים ,יש להגיש לרשות לתלמידי מחקר את המסמכים
הבאים:
 .1הצעת מחקר בהיקף של עד  10עמודים בעברית 13 ,עמודים באנגלית (למעט ביבליוגרפיה,
טבלאות ,תמונות ותרשימים).
 .2הצעה לתכנית לימודי השלמה (קורסים)
 .3הצעה להרכב וועדה מלווה.
לאחר אישור הרשות לתלמידי מחקר ,התלמיד יכנס את הוועדה המלווה לפגישה בה תידון הצעת
המחקר ,ולימודי ההשלמה .מסקנות הוועדה ישלחו לרשות לתלמידי מחקר (טפסים מיועדים לכך נמצאים
באתר הרשות לתלמידי מחקר).
ג .פגישה שנייה של הועדה המלווה תתקיים בין הסטודנט ,המנחה והוועדה המלווה תוך שנתיים
מהמעבר לשלב ב .בפגישה ימסור התלמיד דיווח על ההתקדמות במחקר ועל התכניות לסיום
המחקר .דוח על הפגישה יימסר לרשות לתלמידי מחקר (טפסים באתר הרשות).
ד .בשנה החמישית לתואר ,כחצי שנה לקראת הסיום המשוער של התואר ,התלמיד והמדריך יפנו
לרשות לתלמידי מחקר עם הצעה לארבעה מומחים שהביעו הסכמתם לשמש כמעריכים ויבחנו
את הרצאת ההתקדמות של התלמיד .אפשר ששניים מהשמות יהיו של חברי הוועדה המלווה.
הרשות תבחר שניים מהשמות ותעדכן את התלמיד והמדריך .התלמיד יעדכן את מעריכי ההרצאה
ויקבע תאריך להרצאה במסגרת סמינר מכוני .המעריכים יעבירו את חוות דעתם לרשות לתלמידי
המחקר .פרטים נוספים וטפסים ניתן למצוא באתר הרשות.
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ה .עם סיום התואר וסיום כתיבת התזה ,על התלמיד לשלוח את התזה הכתובה לרשות לתלמידי
מחקר ,ביחד עם ,בין היתר ,המלצתו של המדריך ל 6-שופטים וחוות דעתו על העבודה .יש לשים
לב שמי שהיה מעורב בתזה או מי שפרסם מאמר בשיתוף עם התלמיד לא יכול להיות שופט של
העבודה .במידת האפשר ,מוטב גם להימנע מהמלצה על חברי ועדה מלווה או שופטי הרצאת
התקדמות .).רשימת הטפסים המלאה אותה יש להגיש עם הגשת העבודה מופיעה באתר הרשות
לתלמידי מחקר.
ו .לאחר קבלת תשובות השופטים ,הרשות לתלמידי מחקר תעדכן את התלמיד באשר להחלטה
שהתקבלה :האם העבודה מאושרת או שנדרשים תיקונים בהתאם לחוות הדעת שהתקבלו.
ז .חשוב לזכור שהליך השיפוט לוקח כמה חודשים (הממוצע הוא קרוב ל )6-ולכן חשוב להיערך
בהתאם כאשר ישנן תכניות ליציאה לפוסט-דוקטורט.
בהצלחה,
המכון למדעי כדור הארץ
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