
  

                                                             
  

 

 
 

 Abba Khoushy Ave., Mount Carmel ,Haifa 3498838, Israel 199    |   3498838הכרמל, חיפה הר  199שדרות אבא חושי 

 

   Phone: 972-4-8249543טל': | : E-mail: gtamar@univ.haifa.ac.ilדואל  | :Fax 972-7-8246832פקס: 

 

 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
 בית הספר לעבודה סוציאלית

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
School of Social Work 

 الكلية لعلوم الرفاه والصحة
 مدرسة الخدمة االجتماعية

 
 

 
 
   

 לימודי תואר שלישי )דוקטורט(
  288301-17-01ביה"ס לעבודה סוציאלית ד"ר )תלמיד מחקר( 

 

 אריה רימרמןפרופ' יו"ר ועדת הדוקטורט:  

 

 מטרת התכנית להכשיר חוקרים, אנשי אקדמיה ומנהיגות מקצועית בעבודה סוציאלית

 

 חלשנה"ל תשע"תנאי קבלה 

סמך" )מ"א( בעבודה סוציאלית מאוניברסיטה רשאי להגיש את מועמדותו כל בעל תואר "מו

לפחות  90וציון  בלימודים לתואר השני לפחות 86ציון ממוצע של מוכרת בארץ, אשר השיג 

 )תיזה(.   בעבודת גמר מחקרית

בעלי תואר מוסמך במדעי הרווחה והבריאות, מדעי החברה ומשפטים, בעלי ממוצע  מועמדים

 לפחות בעבודת גמר מחקרית )תיזה(. 90-ו לפחות בלימודים לתואר השני, 86של 

מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות 

מוכרות  בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה 

 .GRE-בבחינת ה

 

 סמכים הדרושים, שהינם:בקשת הקבלה תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט בצירוף המ

 מכתב הסכמת מרצה המוסמך להנחות תלמיד מחקר. .1

 .מאושרת על ידי המנחה המיועדה הצהרת כוונות מחקר .2

אקדמיה היכולים להעיד על יכולותיו של אנשי סגל בכירים בשל  המלצה  שני מכתבי  .3

 מ"א.-המועמד ומידת התאמתו למחקר. אחד הממליצים יהיה מנחה התיזה מלימודי ה

 המלצה מהמנחה המיועד להנחות בעבודת הד"ר. .4

 על פי הפורמט הנמצא באתר ביה"ס.קורות חיים בעברית ובאנגלית  .5

 המחקר המבוקש בשפה האנגלית. תקציר .6

 מקוריים ותעודות גמר ב"א, מ"א. ליונות ציוניםיג .7

 הטפסים נמצאים באתר ביה"ס ההנחיות ו

   http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/candidates?id=212

http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/candidates?id=212
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 קבלה  ועדת

פי -ועדת הקבלה לתכנית הדוקטורט, תשקול ותחליט על קבלת/דחיית המועמדים לתכנית על

בעבודות, בתיזה, , ההמלצות, הצהרת הכוונות, ובגורמים  -מ"א -רמת הציונים בלימודי ה

 פי שיקול הוועדה.-ם, עלנוספי

 

  מועדי הרשמה לתואר שלישי

 ומסתיימת   22.01.2017 תאריךנפתחת ב  2017/2018ח ההרשמה  לשנה"ל תשע"

 30.04.2016  - ב

מזכירות תלמידים בביה"ס לעבודה צריך להגיע במלואו לבעותק מודפס  חומר ההרשמה

 .  30.04.2017לתאריך עד סוציאלית 

 

  אר שלישימבנה הלימודים לתו

 הלימודים לתואר השלישי מחולקים לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

בשלב זה על התלמיד להכין את הצעת המחקר המורחבת, ולעמוד בדרישות  –שלב מחקר א' 

אחרות שיוטלו עליו )כגון, קורסים הקבועים בתכנית הלימודים(. על התלמיד להגיש את הצעת 

על הצעת המחקר להיות מאושרת עד סוף סמסטר א' של השנה ט. המחקר לוועדת הדוקטור

 השנייה.

בסמוך לסיום שלב זה, ועדת הדוקטורט של ביה"ס לעבודה סוציאלית, בתיאום עם המנחה, 

להקים לסטודנט ועדה מלווה. ועדת הדוקטורט תבחן את הצעת המחקר ותיעזר גם  יקבעו אם

קוראים חיצוניים. החלטת ועדת הדוקטורט לאשר את ההצעה, לדחותה או לדרוש  דעת-בחוות

שינויים ותיקונים, תתבסס על חוות דעת אלו. משקבעה ועדת הדוקטורט כי הצעת המחקר 

עומדת בקריטריונים הנדרשים, היא תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מעבר לשלב 

 מחקר ב'.

כן, -פיין בביצוע המחקר וכתיבת עבודת הדוקטורט. כמושלב זה מתא –שלב מחקר ב' 

 16הסטודנט ימשיך ללמוד קורסים בהתאם לצורך, בהתאם לנדרש בתכנית הלימודים )

 שש"ס(. 
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  תכנית הלימודים

 פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים ולביצוע המחקר הוא ארבע שנים. .א

הדוקטורט של ביה"ס לעבודה  הארכה מעבר לתקופה זו טעונה המלצת המנחה, ועדת .ב

 סוציאלית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

שש"ס במהלך לימודי הדוקטורט. מומלץ  16כל סטודנט חייב בלימוד קורסים בהיקף של     .ג

 כי לפחות מחצית לימודי הדוקטורט יסתיימו בשלב מחקר א'.

פה( -בכתב או בעלהמנחה ו/או הוועדה המלווה רשאים להטיל על התלמיד חובת בחינה ) .ד

 בשיעורים בהם נדרש התלמיד להשתתף.

תלמיד לא יוכל למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט לפני שסיים את מלוא שעות      .ה

 הלימודים הנדרשות.

דרישות אקדמיות נוספות )כגון שפה זרה(, תהיינה בהתאם לנושא העבודה ולתקנון     .ו

 הרשות ללימודים מתקדמים.

 

 02-71-288315 ורט מסלול ישיר לדוקט

מסלול זה מיועד למועמדים מצטיינים בעלי תואר ב"א בעבודה סוציאלית. מספר המקומות 

מוגבל. ההרשמה למסלול זה תתקיים פעם בשנה בלבד )במועד ההרשמה שלקראת פתיחת 

 שנת לימודים עוקבת(. 

 תנאי קבלה

 המחקר.לפחות בקורסי  90ב"א וממוצע של -לפחות בלימודי ה 90ממוצע של 

 מבנה הלימודים

לפחות. לימודים אלה ייערכו  90שש"ס ולסיימם בממוצע של  32מ"א בהיקף של -לימודי ה

מ"א. בנוסף לכך, יחויב הסטודנט בלימודי מחקר -במסגרת אחד מתחומי ההתמחות של ה

עבודות  2לפחות. במסגרת הלימודים יש להגיש  90במסלול תיזה, ולסיימם בממוצע של 

 לפחות. 90ות, ולקבל בכל אחת מהן ציון סמינריוני

סטודנט שיעמוד במטלות הלימודים ובציונים הנדרשים, ויגיש בתום שנתיים הצעת מחקר 

ידי הגורמים האקדמיים, יעבור למעמד של תלמיד מחקר שלב ב' בדוקטורט -שתאושר על

 ויקבל תעודת "מוסמך" במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט.

 

 
 
 
 


