החוג להיסטוריה כללית
הלימודים לתואר שלישי
כתובת אתר אינטרנט/http://history.haifa.ac.il :
יו"ר הועדה החוגית :פרופ' אריה כוכבי
תנאי קבלה
רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א)
בהיסטוריה כללית מאוניברסיטה בארץ או בחו"ל ,שהשיג ציון משוקלל של
 90לפחות בלימודיו לתואר שני וכתב עבודת גמר מחקרית בציון "טוב מאוד"
( )86לפחות.
מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות
שלוחות בישראל ,אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה ,יחויבו
לעמוד בהצלחה בבחינת ה.GRE-
הנחיות להגשת מועמדות:
מועמד ללימודי ד"ר בחוג יצרף לטופס הרשמה את המסמכים הבאים:
קורות חיים מקוצר  -עברית ואנגלית
הסכמת מנחה/ים
הצהרת כוונות
תקציר נושא המחקר באנגלית
ציוני תואר ראשון (ב"א) ותואר שני (מ"א)
תעודות לתואר ראשון ולתואר שני
שתי המלצות מאנשי אקדמיה ,אחד ממכתבי ההמלצה יהיה ממנחה עבודת
הגמר המחקרית
מבנה הלימודים
משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים ,והוא מחולק לשני שלבים:
שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.
שלב מחקר א' :משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים
מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת
הסמסטר/הקיץ) .במהלך תקופת לימודים זו ,ולא יאוחר מסוף השנה
האקדמית הראשונה ,יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר ,לקבל את
אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית ,וכן לעמוד בדרישות
אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית.

עם אישור ההצעה על-ידי הוועדה ועל ידי הרשות ללימודים מתקדמים
יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.
שלב מחקר ב' :משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום
שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד
ללימודי תואר שלישי .במהלך תקופת לימודים זו ,יידרש התלמיד להשלים
את כתיבת עבודת הדוקטור ,לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם
מונתה) ,אישור הוועדה החוגית ,וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים
לצורך שיפוט
מדריך עבודת הדוקטורט יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו
ואת היקפה ,זאת בנוסף לשני קורסי מחקר חובה הנלמדים במסגרת ביה"ס
להיסטוריה .עם סיום עבודת המחקר ,יגיש התלמיד את עבודתו לועדת הד"ר
החוגית .לאחר שתיערך בדיקה כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש ,על פי
התקנון ,תמליץ ועדת הד"ר החוגית על מינוי שופטים.

