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 תהליך הדוקטורט
 

 לוח הזמנים שלב בתהליך 

 שנה א'   גיבוש נושא המחקר ועבודה על כתיבת הצעת הדוקטורט 

 הגשת הצעת דוקטורט לוועדה לתואר שלישי של בית הספר לעבודה סוציאלית 

  להנחיות להגשת הצעת דוקטורט במתכונת דיסרטציה נא לחץ כאן

 עד תחילת שנה ב' 

 הצעת דוקטורט באנגלית 

  חובות את .ה מילא ית .שהסטודנט   ובלבד,  אישור   בקשת ללא   מחקר  הצעות  באנגלית לכתוב   ניתן

    תקציר עברי  לכלול   חייבת  האנגלית בשפה  הצעת מחקר . הצעת המחקר מועד הגשת עד האנגלית 

בכתב מהמנחה, או מעורך לשון, כי   להצעה יש לצרף אישור  .בהיקף של עמוד ותקציר אנגלי

 . ראויה בהיבט הלשוני והתחבירי  ההצעה

 הצעת דוקטורט לדוקטורט במתכונת של אסופת מאמרים 

  זאת יציינו  מאמרים אסופת  של במתכונת הדוקטור  עבודת את  להגיש  המתכננים סטודנטים 

,  העבודה של הכללי  בנושא הדיון  לצד .  ההצעה כתיבת בעת אפשרי   שהדבר   ככל המחקר  בהצעת

,  מחקרי  או תיאורטי  רקע,  מטרותיו ,  המתוכננים  מהמאמרים אחד  כל של הנושא  את  לציין   יש

 . בו  הצפויים  והחידושים   לפתח  יבקש  שהמאמר  הטיעונים  ועיקרי  המחקר השערות 

  יצוין  הדבר מאמרים  אסופת  של או דיסרטציה  של במתכונת תיכתב  העבודה אם  הוחלט טרם  אם

  עבודת  להגיש  ניתן  . לדיסרטציה  מחקר הצעת  של   במתכונת תיכתב וההצעה,  המחקר  בהצעת

 . להיפך  או  דיסרטציה   של למתכונת  התייחסה המחקר הצעת אם  גם  מאמרים  כאסופת  דוקטור 

 הוועדה לתואר שלישי של בית הספר דנה בהצעת הדוקטורט ומאשרת משלוח לשיפוט. 

ההצעה מועברת לשני מעריכים המומחים בנושא העבודה לקבלת משוב )מעריך מהאוניברסיטה ומעריך מאוניברסיטה  

 אחרת( 

https://social-work.biu.ac.il/files/social-work/shared/phdproposal.pdf
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 לוח הזמנים שלב בתהליך 

שלושה  - בתוך חודשיים לסטודנט ולמנחה( קבלת משוב מהמעריכים )המשוב נשלח  
חודשים ממועד הגשת  

 ההצעה

. יש למלא את הטופס בקפידה, לקבל את  הגשת בקשה לאישור מחקר-פנייה לוועדת אתיקה 

אישור המנחה ולהעביר במייל למזכירת ועדת האתיקה של בית הספר, שרית ספקטור  

 sarit.spector@biu.ac.il 

   ס בקשה לאישור מחקר נא לחץ/י כאן לפנייה לוועדת האתיקה ולטופ

לאחר קבלת המשוב  
 מהמעריכים  

 הגשה לוועדה לתואר שלישי של בית הספר: 

 PDFהצעת דוקטורט מתוקנת בקובץ  .1

 מכתב המפרט את התייחסות הסטודנט למשוב המעריכים  .2

 אישור וועדת אתיקה  .3

בתוך חודש מיום קבלת  
 המשוב מהמעריכים 

  .יתהוועדה לתואר שלישי של בית הספר דנה בהצעה המתוקנת ובהתייחסות הסטודנט 

 למשוב המעריכים ומחליטה אם להעביר לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים. 

למשוב המעריכים ואישור    .יתהעברת הצעת הדוקטורט הסופית, המשוב, התייחסות הסטודנט

 ים ועדת אתיקה לאישור בית הספר ללימודים מתקדמ

עם קבלת החומר  
 מהסטודנט

חודשיים   - בתוך חודש בלת אישור הצעת דוקטורט מבית הספר ללימודים מתקדמים ק
 מהגשת ההצעה המתוקנת 

mailto:sarit.spector@biu.ac.il
http://social-work.biu.ac.il/ethics
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 לוח הזמנים שלב בתהליך 

 ביצוע המחקר וכתיבת הדוקטורט 

 קיימות שתי אפשרויות: 

 האחת, עבודת דוקטורט במתכונת דיסרטציה רגילה 

 מאמרים השנייה, עבודת דוקטורט במתכונת אסופת  

מאמרים, בתנאי שבעבודה ייכללו לפחות   אסופת  במתכונת הדוקטורט עבודת  את  להגיש  ניתן

 :לפי הדרישות האלה  תמה משותפת שלושה מאמרים בעלי 

  של   העליון בשליש   המדורג עת   בתחומו )כתב  טוב עת בכתב  לפרסום  שהתקבל מאמר . 1

 בדירוגים(.  מופיע  הוא שבה בקטגוריה  המאמרים

  של העליון  בשליש המדורג  עת  בתחומו )כתב  טוב  עת  בכתב  לפרסום  שנשלח  מאמר . 2

 . בדירוגים( מופיע  הוא שבה בקטגוריה  המאמרים

  מאמר זה יכול להיכתב בעברית. שאר המאמרים .המנחה דעת לפי  לפרסום   שראוי מאמר . 3

 חייבים להיכתב באנגלית. 

 ד' - שנים ב'

 ללימודים מתקדמיםהגשת עבודת הדוקטורט לבית הספר  

 לפרטים על להגשת עבודת הדוקטורט במתכונת דיסרטציה נא לחץ כאן 

 לפרטים על הגשת עבודת הדוקטורט במתכונת אסופת מאמרים נא לחץ כאן 

 דוקטורט באנגלית  עבודת 

 .הנכתבת כאסופת מאמרים טלרבות עבודת דוקטור   עבודת דוקטורטניתן לכתוב באנגלית  

 .בשפה האנגלית חייבת לכלול דף שער, תוכן עניינים ותקציר בעברית עבודת דוקטורט 

עם הגשת העבודה יומצא לבית הספר ללימודים מתקדמים אישור בכתב מהמנחה, או מעורך  

   לשון, כי העבודה ראויה בהיבט הלשוני והתחבירי.

את עבודות הדוקטורט יש להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים של  חשוב לציין,  

 ם. הטיפול בעבודת הדוקטורט ותהליך אישור הדוקטורט הוא באחריותהאוניברסיטה.  

 בסיום שנה ד' 
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