SACKLER FACULTY OF MEDICINE
TEL AVIV UNIVERSITY

המדרשה לתארים מתקדמים ע"ש ד"ר מרים ושלדון ג' אדלסון בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

הנחיות למועמדים ללימודי תואר שלישי בפקולטה לרפואה
לפני ההרשמה:
על המועמדים ללימודי תואר השלישי למצוא מנחה/ים עוד טרם הגשת טפסי הרישום וקביעת ראיון הקבלה ללימודים.
להלן מספר המלצות בנוגע לבחירת מנחה/ים לדוקטורט:
 .1לקראת הצטרפותך למעבדת מחקר מומלץ ללמוד היטב את נושא המחקר בו עוסקת המעבדה .לצורך זה ניתן
להיעזר בחיפוש מושכל במאגרי מידע זמינים .כדאי לבחון ולעיין במאמרים מחמש השנים האחרונות שיצאו מקבוצת
המחקר .האם הם באמת מעניינים אותך? האם שיטות המחקר מעניינות אותך?
בשיחת ההכרות עם המנחה ,כדאי לברר מראש את זמינות המשאבים לצורך מילוי המטלות הצפויות בדוקטורט.
משאבים כוללים מקורות מימון כספיים ,ציוד וידע טכנולוגי .חשוב וכדאי לברר האם המנחה יכול ומתכוון לשלם לך מלגת
קיום .חשוב לזכור שמדיניות המדרשה היא להעניק מלגות קיום רק אם המנחה משתתף בתשלום חצי מלגה.
* לתשומת לבך ,הקבלה ללימודי הדוקטורט אינו מהווה תנאי לקבלת מלגה בהשתתפות הפקולטה.
 .2רצוי לשוחח עם בוגרי המעבדה ועם מסטודנטים המצויים במעבדה כדי להתרשם מאוירת המחקר במעבדה ,אופי
ההנחיה ,זמינות המנחה ורמת שיתוף הפעולה בין חברי צוות המחקר.
 .3עליך לברר האם ישנה מחויבות לחתום על הסכם סודיות מכל סוג .יש לזכור ,חופש אקדמי הוא הנכונות לחשוף את
כל התוצאות לביקורת עמיתים .אם יש ספק עליך לבקש את בירור הנושא במשרד המדרשה( .ניתן לפנות לוועדת פניות
תלמידים).

תהליך ההרשמה:
על המועמד למלא את טפסי ההרשמה באתר המדרשה ,לצרף את המסמכים הנדרשים ולהגישם הן בקשיח והן בדוא"ל
למדרשה.
במקרה שהמועמד עובד עליו להמציא אישור על היקף משרתו מהמעסיק ולמלא את סעיף "ששת התנאים" הניתן

להורדה מהאתר .תלמיד דוקטורט חייב להקדיש לפחות  20שעות שבועיות במסגרת עבודת הדוקטורט .התלמיד אינו
רשאי לבצע עבודת דוקטורט במקום העסקתו ואינו רשאי להשתמש בנתונים שיוצרו במקום העסקתו לעבודת
הדוקטורט.
מועמדים העומדים בדרישות הקבלה ,יוזמנו לראיון קבלה.

לאחר ההרשמה:
ראיון הקבלה ייערך ע"י נציגים של הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר .מטרת ראיון הקבלה להעריך את הידע והכישורים
של כל מועמד ללימודי תואר שלישי .על סמך ראיון הקבלה יוחלט אם לקבל או לדחות את המועמד .כמו כן ,יוחלט אם
לדרג את המועמד כמועמד רגיל או מצטיין .הצטיינות בראיון הקבלה מגדילה את סיכויי המועמד לקבל מלגת לימודים
מוגדלת .במהלך ראיון הקבלה יישאל המועמד על מחקרו הקודם בלימודי התואר השני או על פרויקט מחקרי למועמד
למסלול ישיר לדוקטורט מתואר ראשון ,ועל תחום המחקר בו יעסוק בלימודי הדוקטורט .על המועמד להתמצא בנושא
המחקר ,מטרת המחקר וחלקו במחקר .עליו לדעת באילו שיטות וכלים ישתמש במחקר ,ובאיזה סוג מחקר מדובר
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(מחקר בסיסי ,מחקר אוכלוסייתי ,מחקר בבני אדם ,מחקר עם חיות מעבדה ,מחקר ביואינפורמטי או אחר) .במידה
והמחקר המתוכנן יתבצע עם חיות מעבדה או בבני אדם ,עליו לדעת אם התקבלו האישורים המתאימים לביצוע המחקר.
על סמך לימודיו הקודמים של המועמד ,תחליט וועדת הקבלה אם לקבל מועמד במסלול הרגיל או כמועמד על תנאי
והאם יש צורך בלימודי השלמה או דרישות נוספות.
לאחר ראיון הקבלה ,הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תעביר את המלצתה על קבלה (במסלול הרגיל או על תנאי)
למזכירות האקדמית .המזכירות האקדמית היא זו שמאשרת סופית קבלה ללימודים או דחיה ושולחת את החלטתה
למועמד.
לפעמים ,המזכירות האקדמית דורשת מסמכים נוספים ויש להמציאם למזכירת המדרשה.
הקבלה ללימודים נכנסת לתוקפה רק לאחר שהסטודנט משלים את כל ההליכים הקשורים להרשמתו ,הכוללים רישום
באגף למרשם של האוניברסיטה ותשלום שכר לימוד/תשלומים נלווים.
במקביל להרשמה ,יוכלו המועמדים להגיש לועדת המלגות בקשה למלגה ,זאת באישור ובהשתתפות המנחה .ועדת
המלגות של המדרשה תדון בבקשה לאחר השלמת ראיונות הקבלה והחלטתה תועבר לידיעת המועמדים והמנחה ע"י
מזכירת וועדת המלגות.
לפי תכנית הלימודים לתואר שלישי ,על כל התלמידים להגיש הצעת מחקר עד תום השנה הראשונה ללימודיהם .שנה
לאחר אישור הצעת המחקר עליהם להגיש דוח התקדמות ,דוח נוסף בכל שנה ודוח מסכם עוד טרם הגשת עבודת
המחקר .אי עמידה בחובות הלימודים ,יגררו הפסקת לימודים.

שם המועמד/ת __________________________:תאריך_______________חתימה ________________
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