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   ראשי מנחה

 : שלהלן  מהדרישות אחת לפי תל אביב באוניברסיטת  סגל חבר

 חבר סגל מדרגת מרצה ומעלה במסלול הרגיל  •

 חבר סגל במסלול חוקרים וקמ"ע  •

היחידתית   • ההוראה  ועדת  יו"ר  באישור  לגמלאות,  שפרש  סגל  בית)חבר  של    פקולטטית,  או  ספרית 

 .)המדרשה לתארים מתקדמים

 

 חריגים 

ראשי בעל   במקרים חריגים, בהמלצת הדקאן, רשאי יו"ר הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני לאשר מנחה

האוניברסיטאית לתואר    ובעל מינוי כמפורט להלן. בקשת הדקאן תועבר ליו"ר הוועדה (Ph.D) תואר שלישי

 .שני בצירוף קורות חיים ורשימת פרסומים של המועמד להנחיה

 חבר סגל במסלול הנלווה  •

 מורה ומורה בכיר במסלול המקביל  •

 חבר סגל במסלול הקליני  •

 חבר הוראה בדרגת מרצה ומעלה  •

יהיה בתוקף    ,ל ידי יו"ר הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני לחבר סגל מסויםאישור כאמור לעיל, שיינתן ע 

 .כל עוד חבר הסגל יועסק באותו מינוי

 

 משני  מנחה

חבר סגל    מנחה משני שחייב אישור יו"ר ועדת הוראה יחידתית ויו"ר ועדה אוניברסיטאית לתואר שני הוא

 :המפורטים להלןם  אביב במסלולי-באוניברסיטת תלהמועסק  (Ph.D) אקדמי בעל תואר שלישי

 מורה מן החוץ  •

 עמית הוראה  •

 ורים/מרצים אורחים מ •

 .חבר סגל אקדמי בכיר מאוניברסיטה אחרת או ממוסד מחקר בארץ או בחו"ל •

היחידתית   ההוראה  ועדת  יו"ר  ידי  על  תוגש  משני  מנחה  לאישור  ספרית)בקשה  בית  של    פקולטטית,  או 

מתקדמים לתארים  גמר  (המדרשה  עבודת  כל  בעבור  לגופו) ,  מקרה  קורות (כל  בצירוף  ורשימת    ,  חיים 

 .פרסומים של המועמד להנחיה ולאחר קבלת הסכמת המנחה הראשי

 

 :צורך באישוריוכל לשמש מנחה משני ללא  

המפורטים להלן:  ם  המועסק באוניברסיטת תל אביב במסלולי (Ph.D) חבר סגל אקדמי בעל תואר שלישי

קליני, חבר הוראה בדרגת    חבר סגל במסלול נלווה, מורה ומורה בכיר במסלול מקביל, חבר סגל במסלול

 .מרצה ומעלה



 שני  לתואר גמר עבודות להנחות רשאים אינם

בעלי מינויים בדירוג    ,מנהלי כגון: עובדי מעבדה, עובדים המועסקים על חשבון תקציבי מחקרבעלי מינוי   •

 'ביוכימאים, מיקרוביולוגים, מהנדסים וכדו

 (Post.Doc)   דוקטורי-משתלם בתר •

 מדריך בעל תואר דוקטור  •

 

יוכלו להנחות במקרים חריגים,   כנ"ל  ובלבד שהם בעלי תבלבד  משניים  כמנחיםבעלי מינוי  שי  שלי  ואר, 

(Ph.D) ועוסקים במחקר. 

שני, בצירוף    בקשה לאישור חריג של מנחה משני תוגש מטעם הדקאן ליו"ר הוועדה האוניברסיטאית לתואר

 .קורות חיים ורשימת פרסומים של המועמד להנחיה

 

 משפחה  קרובי

זוג, הורי הורים, אחים, ילדים, גיסים, מי שקשור בקשרי חיתון   וכן    (מחותנים  חתנים כלות )הורים, בני 

 .צאצאי כל אלה ובני זוגם לא יוכלו לשמש מנחים


