עודכן ב :נובמבר 2021
עבודת דוקטורט מוגדרת כמחקר חדשני ברמה המדעית העולמית ,בסדר גודל של מונוגרפיה או לפחות שלושה מאמרים
מדעיים בכתבי עת אקדמיים ברמה בין-לאומית .שאלת המחקר צריכה להיות ייחודית ,לתרום לספרות המדעית בתחומה
ולהיות בעלת השפעה על בריאות הציבור .חובות הסטודנט/ית בעבודת דוקטורט כוללות :ביצוע סקירת ספרות ,תכנון
המחקר ,הכנת כלי המחקר ,הגשת המחקר לאישור וועדות האתיקה הרלבנטיות ,איסוף הנתונים ,ניתוח הממצאים ודיון בהם.
ניתן גם לבצע עבודת דוקטורט על מאגרי מידע קיימים ,אולם במקרה זה הסטודנט/ית עשויי/ה להידרש להתנסות באיסוף
נתונים פעיל .לכן ,במידת האפשר ,ייכלל במסגרת חובות הסטודנט/ית חלק אקטיבי של איסוף נתונים כגון תיקוף שאלוני
המחקר .בדוקטורט המבוסס על מסד נתונים קיים נדרש עיבוד נתונים מתקדם כמו הצלבת הנתונים עם מסד אחר (למשל
נתוני תמותה) ,בניית מודלים מתקדמים ,נוסחאות ניבוי ,כריית נתונים וכו׳  .לצורך כך ,סטודנטים אלו יתבקשו לקחת
קורסים מתקדמים ממגמת ביוסטטיסקה כדי שיוכלו לבצע ניתוחים מורכבים כאמור ,בתיאום ועל פי בקשת מנחה הדוקטורט.
תכנית דוקטורט -ביה"ס לבריאות הציבור
 1.0תנאי קבלה של מועמדים לדוקטורט


ציון ממוצע  86לפחות בקורסים בתואר שני וציון  90לפחות בתזה



לא תתאפשר קבלת תלמידי דוקטורט במעמד "על תנאי"

 1.1הרשמה


ההרשמה מתבצעת דרך אתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה בקישור https://applicants.haifa.ac.il/adm/#/
(חוג  ,286תואר  3מסלול )1



תיק ההרשמה מועבר במערכת הממוחשבת ע"י מחלקת הרשמה אל החוג ,זאת במידה והמועמד/ת סיים/ה
באוניברסיטה ישראלית .במידה ומדובר במועמד/ת שסיים בחו"ל/שלוחה ,תיקו/ה מועבר אל הרשות ללימודים
מתקדמים (רל"מ) ,כמפורט בהמשך.



במועד ההרשמה המועמד/ת יגיש /תגיש גם את הצהרת הכוונות באישור המנחה המיועד.



המועמד/ת יוזמן /תוזמן להופיע בפני הועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ולהציג את הצהרת הכוונות.



לאחר דיון בוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי בחוג מועבר תיק הקבלה אל הרל"מ .במקרה של דחייה ,מועבר
התיק ישירות מן החוג אל המחלקה להרשמה.



הרל"מ מאשרת את המועמדות ומעבירה את התיק אל מחלקת הרשמה.
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במידה והמועמד/ת יידרש לתכנית לימודים חריגה ,הרל"מ תעביר למועמד/ת מכתב בהתאם.



מחלקת הרשמה מוציאה אל המועמד/ת הודעת קבלה רשמי מטעם אוניברסיטת חיפה.

 1.2תיק המועמד/ת המועבר לדיון בוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי צריך לכלול את המסמכים הבאים:


צילום גיליונות ציונים לב"א ומ"א וצילום תעודות התארים לב"א ומ"א (כולל בוגרים/מוסמכים אוניברסיטת חיפה)



טופס ריכוז למועמד/ת



קורות חיים בעברית ובאנגלית



הסכמת מנחה העומד/ת בקריטריונים להנחיה (מרצה בכיר/ה ומעלה במסלול א')* בהתאם לתכנית המאושרת



הצהרת כוונות ,חתומה על ידי המנחה המיועד/ת



תקציר נושא המחקר באנגלית



ש ני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה .המלצה אחת תינתן ממנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה) .הממליץ הנוסף לא
יהיה המנחה המיועד לעבודת הדוקטורט

 1.3ועדה הבודקת את מסמכיהם של מועמדים מחו"ל
GRE
מועמדים ל לימודי תואר שלישי אשר הינם מוסמכים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן של אוניברסיטאות
בעלות שלוחות בישראל ,אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה ,יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה –
 GREהכללי ( )General Testולהימצא באחוזון ה 70% -בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן.
עמידה במבחן זה מהווה אחד מתנאי הקבלה ללימודים.
על המועמד להמציא אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה של שלוחת אוניברסיטה מחו"ל בישראל
(במידה והוא מוסמך שלוחה) .לאחר קבלת האישור הנ"ל יועבר תיקו של המועמד לדיקן ללימודים מתקדמים .עם
קבלת אישור הדיקן ,יועבר התיק לדיון בוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי.
מועמד אשר לא יקבל פטור מבחינת ה –  GREיועבר תיקו למחלקת הרשמה ,שם יימצא בסטטוס "ממתין" עד
אשר ימציא את ציוני הבחינה.
מועמדים מחבר העמים
מועמדים בעלי תואר מאחת ממדינות חבר העמים ,מסמכיהם יובאו בפני ועדה אקדמית ,הפועלת מטעמו של הדיקן
ללימודים מתקדמים ,אשר תחליט בדבר המשך הליך הקבלה לאוניברסיטה.
המועמד חייב להירשם לאוניברסיטה כמקובל .תיקו יועבר אל הרל"מ לצורך העברת מסמכיו לוועדה.
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** רק לאחר קבלת חוות הדעת של הוועדה ,ובמידה וזו חיובית ,יועבר תיק המועמד לדיון במסגרת הוועדה.
 1.4מסלול – לימודי מחקר מקדים
1.4.1
 סטודנטים אשר סיימו לימודי תואר שני בבריאות הציבור ללא תיזה ,בציון  90לפחות ,יוכלו להתקבל למסלול זה
בכפוף לעמידתם בתנאי הקבלה ובהתאם להחלטת הוועדה הבית ספרית .סטודנטים אלו יידרשו להשלים עבודת
תיזה וקורסים נוספים על פי הצורך.
 מועמדים במסלול השלמת תזה נדרשים להציג את המסמכים הבאים:
א .גיליונות ציונים לב"א ומ"א וצילום תעודות התארים לב"א ומ"א
ב .הסכמת מנחה לתיזה בכתב (דרגת מרצה ומעלה במסלול א')
ג .נושא מוצע לעבודת התיזה
1.4.2
סטודנטים שסיימו לימודיהם במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) ואינם מוסמכים בבריאות הציבור אך
עומדים ביתר תנאי הקבלה לדוקטורט – יידרשו להשלים קורסים במסגרת מסלול מחקר מקדים
 1.4.2.1משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים
שנה אקדמית
 1.4.2.2קורסים (האם הכוונה לקורסי השלמה במסגרת מחקר מקדים עבור מוסמכים שאינם בבריאות
הציבור?) תוכנית לימודי החובה תכלול את הקורסים הבאים :מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר א' ,אפידמיולוגיה ושיטות
מחקר ב' וביוסטטיסטיקה מחקריתבציון ממוצע  85ו מבוא לבריאות הציבור ,וביוסטטיסטיקה למתקדמים בציון 80
לפחות'..

מעקב אקדמי במסלול לימודי מחקר מקדים)


תלמידים במסלול זה אינם זכאים למלגות/תמיכות למיניהן מטעם האוניברסיטה .הליך אישור הצעת תיזה – תהליך
פנימי בביה"ס.
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 1.5מסלול ישיר לדוקטורט
 1.5.1תנאי קבלה ללימודי מסלול ישיר לדוקטורט
מועמד/ת המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לדוקטורט חייב/ת למלא את התנאים הבאים:
א .הינו/ה בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ,וציון של  90לפחות בכל אחד מחוגי
הלימוד.
ב .מילא/ה דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג כמפורט
.
 1.5.2המציא/ה בזמן את המסמכים הבאים:


גיליון ציונים מאושר לתואר "בוגר" ,כולל ציון סופי משוקלל בכל אחד מחוגי הלימוד



הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע מאושרת על ידי המנחה



תקציר נושא המחקר באנגלית



אישור בכתב על הסכמת מנחה העומד/ת בקריטריונים להנחיה



קורות חיים בעברית ובאנגלית



שתי המלצות מאנשי אקדמיה

 1.5.4הערות
א .אין קבלה במעמד על תנאי למסלול הישיר לדוקטורט
ב .הקבלה למסלול זה תתאפשר רק בתום שנה א' ללימודי התואר השני בביה"ס במידה ויעמדו בקריטריונים
 1.5.5מבנה הלימודים במסלול ישיר
א .השתתפות בקורסים בהיקף של  36שש"ס לפחות ברמת מ"א ,וסיומם בציון משוקלל של  90לפחות.
ב .הגשת עבודה סמינריונית או חלופה שוות ערך ,שנקבעה על ידי ביה"ס ואושרה ע"י
הרל"מ .על התלמיד/ה להשיג ציון של  90לפחות בעבודת הסמינריון.
ג .תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השתתפות בקורסים בהיקף של  18שש"ס לפחות ,סיומם
בציון משוקלל של  90לפחות ,והגשת עבודה סמינריונית (או חלופה) שזכתה לציון  90לפחות
ד .הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים
משך הלימודים למטלות א'-ד' הוא שנתיים.
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ה .עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט ,ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל ,יעבור התלמיד למעמד של
תלמיד דוקטורט שלב ב' ,במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.
ו .משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא עד שלוש שנים מרגע המעבר לשלב ב'.
תעודת מוסמך
תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה ,במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט עם אישור הצעת
המחקר לדוקטורט ,ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל.
פרישה ממסלול ישיר לדוקטורט וקבלת תואר שני
תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו במסלול הישיר לדוקטורט ולהשלים את לימודי המוסמך ,יהא רשאי לעשות זאת ובלבד
שזכאותו לתואר שני במסלול הישיר טרם אושרה .במקרה זה על התלמיד יהיה להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות
הנדרשים לקבלת התואר השני במסלול א' או במסלול ב' ,לפי העניין.

 1.6מהלך הלימודים לתואר שלישי
 1.6.1משך הלימודים לתואר שלישי הוא ארבע שנים והוא מחולק לשני שלבים:
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.
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.

 1.6.2חובות התלמיד
א .כל תלמיד/ה מחויב/ת ברישום לכל אחת משנות הלימוד לתואר (בין אם רישום לקורסים ובין אם "הגשת עבודות").
ב .בתום שנת הלימודים הראשונה על התלמיד/ה להגיש הצעת מחקר או לדאוג להארכת לימודים של שלב א' במידה
ולא הוגשה הצעת מחקר בזמן.
ג .תלמיד/ה מחקר בשלב ב' נדרש/ת להגיש דו"ח התקדמות שנתי בתום כל שנת לימודים.
ד .בתום ארבע שנות לימוד ,התלמיד/ה נדרש/ת להגיש את עבודתו/ה לשיפוט או לדאוג להארכת לימודים.
ה .בהתאם לתכנית המוצעת ע"י החוג ,כל תלמיד/ה מחויב/ת בתכנית מינימאלית של  6שש"ס ,לא כולל סמינר
דוקטורנטים.
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** הערה :בהתאם להחלטת המועצה ללימודים מתקדמים ,מכסת השעות לדוקטורט לא תעלה על  16שש"ס ולא יותר
מארבעה קורסים.
 1.6.3הגשת הצעת מחקר – הליך שיפוט – אישור הצעה
בתום שנת הלימודים הראשונה ,יגיש התלמיד/ה את הצעת המחקר ,במתכונת המקובלת על ידי ביה"ס.


ראש ועדת דוקטורט יעביר אל הרל"מ דיווח בכתב כי התלמיד/ה הגיש/ה את הצעתו/ה (רצ"ב טופס).



עם אישור הצעת המחקר ,תעביר עוזרת מנהלית לראש ביה"ס טופס אישור הצעת מחקר (רצ"ב טופס).



הרל"מ תעביר לתלמיד/ה מכתב רשמי בדבר שינוי מעמדו/ה למעמד של שלב מחקר ב'.

עפ"י התכנית המוצעת:
א .הצעת המחקר תוצג בפני ועדת דוקטורט בית ספרית טרם הגשתה לשיפוט.
ב .לאחר אישור ועדת דוקטורט ,תועבר הצעת המחקר ועדה מלווה הכוללת שני חברים לפחות שייבחרו על ידי מנחי
הסטודנט ובאישור ועדת הדוקטורט בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי .לאחר אישורם את הצעת המחקר ,יעבור
הסטודנט לשלב ב'
 1.6.4שונות:
א .הסכם בין מוסדי
כל תלמיד/ה דוקטורט רשאי/ת ללמוד בחינם קורס אחד בהיקף של  4שש"ס באוניברסיטה אחרת.
יש להסדיר את לימוד הקורס באמצעות הרל"מ (התלמיד/ה צריך/ה לדאוג לאישור המנחה על הקורס ,היקפו ,שם
הקורס ושם המרצה)
ב .אישורים לתלמיד
ניתנים רק ממחלקת אישורים באגף מנהל תלמידים ודרך הפורטל.
ג .הסדרים מול ספרית האוניברסיטה למועמדים שטרם התקבלה החלטה בעניינם
רצ"ב ההסדר והטופס הרלוונטי
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 1.9הגשת עבודת דוקטורט לשיפוט
עם סיום הלימודים ,יגיש התלמיד/ה את עבודתו/ה לשיפוט ,במתכונת הרגילה ,או לחילופין במתכונת של דוקטורט פרסומים
המבוססת על מחקר הדוקטורט .על התלמיד/ה להמציא אישור ממנחי העבודה ומחברי הוועדה המלווה,כי העבודה מוכנה
לשיפוט.
טרם הגשתה ,תיבדק העבודה צורנית ברשות ללימודים מתקדמים על ידי רמ"ד לימודי תואר שלישי .,
הנחיות הכתיבה מופיעות באתר הרל"מ.
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לכבוד
הדיקן ללימודים מתקדמים
כאן
שלום רב,
הנדון :הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי
מר/גב'

מהחוג ל

ת.ז.

הגיש/ה הצעת מחקר לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ביום
שם ההצעה:

שם המנחה/ים:
שם:

חתימה:

תאריך:

שם:

חתימה:

תאריך:

שם מרכזת החוג:

חתימה:

תאריך:

העתק :תיק תלמיד בחוג
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אל :הדיקן ללימודים מתקדמים
מאת :יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי
בית הספר לבריאות הציבור
שלום רב,
הנדון :אישור הצעת מחקר לד"ר
מס' ת.ז.

הצעת המחקר של גב'  /מר
אושרה ביום:
שם הנושא:
בעברית:

באנגלית:
נא להעבירו למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.
מדריכים:
.1

דרגה:

.2

דרגה:

תאריך

חתימת יו"ר הוועדה
החוגית לתואר שלישי

אוניברסיטת חיפה ,אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה University of Haifa, 199 Abba Khoushy, Mount Carmel, Haifa | 3498838
פקסFax: 972-4-8288673 :

דוא"ל E-mail: gassas@univ.haifa.ac.il :

טל' Phone: 972-4-8288675 :

