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הועדה היחידתית לתלמידי מחקר

הנחיות להגשת עבודת דוקטורט
עבודת הדוקטורט תוגש לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ב 4-עותקים מודפסים ,העבודה תהיה
כרוכה בכריכה זמנית שתאפשר הכנסת תיקונים במידת הצורך.
היקף העבודה :עד  150עמודים ,גודל פונט  ,12רווח  1.5בין השורות.
עבודת הדוקטורט תכלול תקציר בשפה העברית ותקציר בשפה האנגלית.
לעבודת דוקטורט יש לצרף את המסמכים הבאים:
א.

תמצית של העבודה ,אשר תוגש ב 2-עותקים מודפסים .יש להחתים את המנחה/מנחים על
עותק אחד של התמצית (לא מקור) .אורך התמצית לא יעלה על  3עמודים .בראש העמוד יש
לציין את שם התלמיד ונושא עבודת הדוקטורט .אם העבודה כתובה בשפה האנגלית ,אזי יש
להגיש  2עותקי תמצית בעברית ולהיפך.

ב .קורות חיים (ראה ההנחיות רצ"ב) – ב 4-עותקים.
ג .רשימת פרסומים (ראה הנחיות רצ"ב) – ב 4-עותקים
תמצית העבודה ,קורות החיים ורשימת הפרסומים יופצו בין חברי הסנאט לאחר אישורה של העבודה
בוועדה היחידתית ובוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר ,ולכן יש לערוך את החומר בצורה נאה.
על התלמיד/ה לוודא במזכירות ביה"ס כי סיים את כל חובותיו לתואר כולל :השתתפות בקורסים לפי
המס' הנדרש ,השתתפות בסמינרים ומתן הרצאה בסמינר וכן השתתפות בקורסי בטיחות .כמו-כן ,עם
מסירת העבודה יימסר לתלמיד/ה "טופס טיולים" להחתמה בספריות וביחידה לשכ"ל ,המאשר את
סיום החובות הכספיים.
לאחר שהועדה היחידתית של ביה"ס לכימיה תאשר את הענקת התואר "דוקטורט לפילוסופיה" ,יהיה
על תלמיד המחקר להגיש:
א.

את עבודת הדוקטורט ב 2 -עותקים נוספים כרוכים.

ב.

 2עותקים אלקטרוניים ע"ג  2תקליטורים כאשר כל העבודה מופיעה בקובץ אחד בפורמט .PDF

ג.

טופס אישור "העלאת עבודות דוקטור למאגר עבודות דיגיטלי".

מצ"ב דוגמא לצורתה החיצונית על עבודת דוקטורט .כמו-כן מצורפות הנחיות להגשת קורות חיים
ורשימת פרסומים.
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הנחיות להגשת קורות חיים
א .בראש קורות החיים יופיעו שמו של התלמיד ותאריך.
ב .קורות החיים יוגשו ב 5 -עותקים ,מודפסים בשפה האנגלית
ג .הרשימה תכלול את הסעיפים הבאים:
 .1תאריך ומקום לידה.
 .2תאריך עליה והארץ שממנה עלה.
 .3שמות המוסדות להשכלה גבוהה בהם למד בציון מקצועות הלימוד ,התארים
ותאריכי התחלה וסיום.
 .4מקומות העבודה בציון התפקיד ותקופת העבודה.
 .5פירוט קורסים והשתלמויות.
 .6השתתפות בכנסים מדעיים ופעילות מדעית ומקצועית אחרת.
 .7מצב משפחתי ופרטים אישיים ואחרים לפי שיקול דעת המגיש.

הנחיות להגשת רשימת פרסומים
א .בראש רשימת הפרסומים יופיע שמו של תלמיד המחקר ותאריך.
ב .את רשימת הפרסומים יש להגיש ב 5-עותקים מודפסים.
ג .הרשימה תכלול את הסעיפים הבאים:
 .1ספרים
נא לציין את שמות המחברים לפי סדר ההופעה ,שנת ההופעה ,שם הספר ,מספר כרך
(אם יש) ,העמודים ,ההוצאה ,מקום.
 .2מאמרים או פרקים בספרים ובקבצים מדעיים
נא לציין את שם המחבר(ים) ,שם המאמר או הפרק ,שם הפרק ,שם הספר ,שמות
העורכים ,העמודים ,ההוצאה ,מקום ,שנת ההופעה.
להלן דוגמאות לכתיבה נכונה:
א .מאמר בכתב-עת מדעי:
Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr A. L., Randal, R. J.l. Protein measurement
with the Folin phenol reagent, J. Biol. Chem 1951 193: 265-275.
ב .פרק בספר או בקובץ מדעי:
Daniels, S. L., Mechanism involved in sorption of micro-organisms to solid
surfaces in : "Adsorption of Microrganisms to Surfaces". G. Bitton and K. C.,
Marchall (Eds.) p. 7-58, John Wiley and Sons, New-York, 1980.
 .3מאמרים שהתקבלו לדפוס
נא לציין שמות המחברים לפי סדר ההופעה בפרסום ,שם המאמר ,שם כתב העת.
 .4מאמרים שנמסרו לדפוס
ראה סעיף .3
 .5דו"חות ותקצירים ,הרצאות שניתנו בקונגרסים ובוועידות.
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