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תהליך כתיבת עבודת דוקטורט
מטרת תכנית הדוקטורט בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן היא להכין את הדור הבא של מנהיגים בעבודה
סוציאלית להיענות לאתגרים החברתיים במציאות הישראלית והעולמית .זאת באמצעות פיתוח כישורים אקדמיים
למחקר והעצמת המחוייבות לערכי העבודה הסוציאלית .עבודת הדוקטורט מבוצעת בהנחיה של מנחה מסגל בית
הספר לעבודה סוציאלית .בתחילת התהליך הסטודנט בוחר את נושא המחקר בהתייעצות עם המנחה ומגיש הצעת
דוקטורט .לאחר קבלת אישור על ההצעה וקבלת אישור ועדת האתיקה של ביה"ס ,ניתן להתחיל באיסוף הנתונים.
בתום איסוף הנתונים וניתוחם ,הסטודנט כותב את עבודת הדוקטורט .תקופת הלימודים נמשכת ארבע שנים .יש
לסיים את חובות השמיעה בשנתיים הראשונות ללימודים .בקולוקוויום המחלקתי יש להשתתף במשך כל ארבע
השנים.
שלב בתהליך

לוח הזמנים

בחירת נושא ומנחה

לאחר הקבלה לתכנית
הדוקטורט

לרשימת המנחים ונושאי ההנחיה לשנה"ל תשע"ו נא לחץ/י כאן
הגשת הצעת דוקטורט לוועדה לתואר שלישי של בית הספר לעבודה סוציאלית
(לאחר קבלת אישור המנחה)

עד תחילת שנה ב'

להנחיות להגשת הצעת דוקטורט נא לחץ/י כאן
הגשת בקשה לאישור מחקר (טופס אתיקה) .יש למלא את הטופס בקפידה,
לקבל את אישור המנחה ולהעביר במייל לוועדת האתיקה של בית הספר.

לאחר הגשת הצעת
הדוקטורט

להנחיות לפנייה לוועדת האתיקה ולטופס בקשה לאישור מחקר נא לחץ/י כאן
ההצעה מועברת לשני מעריכים המומחים בנושא העבודה לקבלת משוב (מעריך מהאוניברסיטה ומעריך
מאוניברסיטה אחרת)
העברת המשוב של המעריכים לסטודנט

בתוך כחודשיים
ממועד הגשת ההצעה

הגשת הצעת דוקטורט מתוקנת ומכתב המפרט את התיקונים וההתייחסויות
של הסטודנט למשוב (לאחר קבלת אישור המנחה)

בתוך חודש מקבלת
המשוב של המעריכים

העברת ההצעה הסופית ומשוב המעריכים לאישור בית הספר ללימודים
מתקדמים של האוניברסיטה

עם קבלת החומר
מהסטודנט
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שלב בתהליך

לוח הזמנים

קבלת אישור הצעת מחקר מבית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה בתוך חודש-חודשיים
מהגשת ההצעה
המתוקנת
ביצוע המחקר וכתיבת הדוקטורט

שנים ב-ד

הגשת עבודת הדוקטורט לבית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה

בסוף שנה ד'

להנחיות להגשת עבודת דוקטורט נא לחץ/י כאן
הטיפול בעבודת הדוקטורט ותהליך אישור הדוקטורט הוא באחריות של בית
הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה
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