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 ( PHD) הרשמה ללימודי תואר שלישי
 לבעלי תואר מוסמך )תואר שני( ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג

 
 פרטים אישיים:. 1
 

 ת.ז. שם משפחה שם פרטי

 מיקוד עיר מספרורחוב כתובת: 

 Email טל'

 פרסומיםקורות חיים ורשימת להרשמתך יש לצרף  *
 
  מצטיינים/ רגיל  :()נא להקיףל למסלו הגשת מועמדות. 2

  
 פרטי מנחה לתואר שלישי:. 3
 

 מחלקה:/חוג  :המנחהשם 

 מקום עבודת המנחה:

 :Email טל': 

 רופ' אמריטוספ / פרופ' בדימוס / פרופ' מן המניין /פרופ' חבר  / מרצה בכיר(: )נא להקיף דרגת המנחה

 אישור המנחה המיועדלהרשמתך יש לצרף  *

 
 :השכלה. 4
 

 חוםת - *תואר שני
 
 

 עבודת הגמרציון  **הגמר בתואר השנינושא עבודת  ממוצע ציונים שנת סיום מוסד לימודים

 עבודת הגמר: מנחה מו שלש
 

 
 חוםת - *תואר ראשון

 
 

 ממוצע ציונים שנת סיום מוסד לימודים

 
 נוספת:השכלה 

 
 

 ממוצע ציונים שנת סיום מוסד לימודים

 םציוני נותיוגילושור על ציון עבודת הגמר תעודות השכלה, אילהרשמתך יש לצרף  *

 עבודת הגמר )תיזה( או עבודת פרויקט או עבודה סמינריוניתלהרשמתך תקציר  יש לצרף **

 
 / לא *כן (:    נא להקיף) פרסומים מדעיים. 5
 . תךפרסומים מדעיים, נא לצרפם להרשמ לך אם סימנת שיש* 
 
 :לעסוק במחקר בלימודים מתקדמיםשל המועמד  הכישוריםחוקרים הממליצים על : ממליצים. 6

 

 מחלקה:/מוסד וחוג  :1ממליץ  -שם מלא 

 מחלקה:/מוסד וחוג  :2ממליץ  -שם מלא 

 

  talioe@tauex.tau.ac.ilלדוא"ל: ישירות  שתי המלצותאת יש לשלוח * 
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  .היטב מנוסחתתמציתית ומחקר הצהרת כוונות  ,זההרשמה לטופס יש לצרף : (Research Statement) מחקרכוונות ההצהרת . 7

  .באנגלית בעברית או ,12 גודל avidD טבפונ מודפסתתוגש ו אחד עמודלא יחרוג מההצהרה  כה שלאור

  .תידרש/י להציג במהלך ראיון הקבלה ה זואת המחקר המוצע בהצהר

 : ההצהרה תתייחס ל

 המחקר בו הנך מעוניין/ת לעסוקתחום . 1

ציין/י  ,אפשריות המחקר, מתודולוגיה, תוצאות תונתך להציג בראיון )מטרת המחקר, שאלפירוט קצר של פרויקט המחקר בתחום העניין שבכו. 2

 (מחקרית נוספת שתקדם את המחקרגישה 

 האקדמיות יךמטרותית לתואר שלישי תקדם אותך בהשגת תכנשבו ה האופןהקריירה ו מטרותהרקע שלך, . 3

 

במהלך . בדיוקדקות  5 -ב העתידיהמחקר את התיזה )עבודת הגמר( ו הציג אתתבקש לתהקבלה איון בר: (שקופיות 10עד ) הגשת מצגת. 8

כוונות על הצהרת  תומבוסס חקר שהנך מבקש לעבוד עליומצגת על פרויקט מאי לזאת, עליך להכין צגתך. ה דיון ויועלו שאלות עלהראיון יתנהל 

 .לתשומת ליבך, הערכתך ע"י ועדת הקבלה תתבסס גם על העמידה בלוח הזמנים. המחקר שכתבת

 

לעבוד עליו, תוך שימת  ת/עונייןמ הנךמחקר שהר פרויקט ואיתהתכונן להעתידי ולדיון בראיון הקבלה אנו ממליצים ל להכנת המצגת על המחקר

ת מטרת המחקר, השאלה המחקרי :של תקציב או משאבים דגש על הנקודות המפורטות להלן. צא/י מנקודת הנחה שאין לך מגבלות

 ד;ם עזרה לך בתכנון פרויקט זה וכיצהאם הכשרתך הקודמת בתחו; ות ומה משמעותןתוצאות אפשרי; תהוהמתודולוגיות האפשריות לבדיק

 ., הנך מעוניין/ת להתמחות על מנת לקדם את המחקר וכיצד תשלב/י זאת במחקרךבאיזו גישה מחקרית נוספתו

 

 כן / לא (: )נא להקיף שאמצא מתאים למסלול הרגיל במקרה, לי ממסלול מצטיינים למסלול רגילאני מאשר/ת להעביר את פרטי ההרשמה ש. 9.

 

 *לא /   כן)נא להקיף(:     עבירת משמעת או עבירה אתיתכי במהלך לימודי לא ביצעתי  צהיר/האני מ 10.

 . חלטה על הקבלהההעבירה תהיה חלק מהמהות  *

 

 :talioe@tauex.tau.ac.il דוא"לבו בקשיחלתארים מתקדמים המדרשה יש להגיש למזכירות ש כיםמלהלן המסבעת הרשמתך לנוחיותך, 

 טופס הרשמה זה. 

 ואישור מקום העבודה בנושא המוצעעד, בצירוף שני מאמרים של המנחה אישור המנחה המיו. 

 .( תעודות השכלה "בוגר", "מוסמך" או ד"ר לרפואהD.M.( "ד"ר לרפואת שיניים" ,)D.M.D.( "או "ד"ר לוטרינריה )M.V.D .) 

 )ציון סופי לתואר וציון עבודת הגמר, ממוצע משוקלל של הקורסים: הכוללים, גיליונות ציונים )מכל התארים. 

 אישורי זכאות לתואר מקוריים, או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדת. 
o ר מהמרכז למרשם המאשר הכרה בתוארתעודות בשפות זרות יש להגיש בצירוף אישו. 

 כקובץ נפרד קורות חיים. 

 רשימת פרסומים. 

 תקציר עבודת הגמר )תיזה( או עבודת פרויקט או עבודה סמינריונית. 

  דוא"ל: ישירות לאשר ישלחו הממליצים מ מכתבי המלצהשניtalioe@tauex.tau.ac.il 

 ה/טופס ניגוד עניינים חתום ע"י התלמיד. 

 הצהרת כוונות המחקר 

 מצגת 

 טופס אישור בטיחות במעבדה 

 תמונת פספורט. 
 

 בדוא"ל.והן  בקשיחלקבלה הן  כל המסמכים הדרושיםרק כאשר יוגשו  ךמועמדותהמדרשה לתארים מתקדמים תטפל בלבך,  לתשומת* 

של  רישום טופס למלא תדרש, ללימודים קבלתךהממליץ על לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה, ת מכתב מהמדרשה רק לאחר קבל* 

 .בעמוד הראשי, טופס זה נמצא באתר של האוניברסיטה .תלמידים רישום ומנהל אגף, למרשם המרכז

 

 חתימת המועמד: _________________________               תאריך ___________________


