הסבר לטופס רישום לקורסים
לתלמידי התואר השלישי בבית ספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר,
שלום רב,

מצ"ב טופס אישור מנחה לרישום לקורסים.
נא למלא את הטופס תוך פירוט כל הקורסים אותם ברצונך ללמוד במהלך התואר.
יש להחתים את המנחה ולאחר מכן להעבירו אלי ואני אדאג לקבל את אישור יו"ר הועדה היחידתית.
לאחר אישור/ה תוכלו להירשם בהליך הבידינג בתחילת כל סמסטר /ולאחר הבידינג ישירות אצל מזכירת
התלמידים בחוג שאליו שייך הקורס.

סה"כ שעות לתואר דוקטור במסלול הרגיל  8 -שעות.
סה"כ שעות לתואר דוקטור במסלול הישיר – ) 28תואר שני( ) 8 +תואר שלישי( =  36שעות.
יש להשיג ציון מינימלי של  80בכל קורס לדוקטורט כולל קורסים בינמוסדיים.
יש להשלים חובת קורסים תוך שנתיים ממועד הקבלה לשלב א' )לפחות מחציתם לפני המעבר
לשלב ב'( תלמידי המסלול הישיר אמורים לסיים תוך שנתיים ממועד הקבלה לשלב א' גם את היקף
הקורסים הנדרש מהם במסגרת לימודי התואר השני ) 28ש"ס(
קורסים לתואר ראשון לא יכנסו למניין השעות של לימודי הדוקטורט.

במהלך הלימודים יש חובת השתתפות בהשתלמות בנושא בטיחות )בצורה וירטואלית( כל שנה לכל
התלמידים ,ההשתלמות חינם ואינה מקנה כל קרדיט אקדמי .בנוסף חובת השתתפות בקורס עזרה
ראשונה פעם אחת בשנה הראשונה של התואר.
בנוסף ,יש להירשם לקורס עריכה מדעית באנגלית במסגרת בית הספר .הקורס מיועד לתלמידים
מתקדמים בלימודיהם ,ואיננו נכלל במניין השעות לתואר.

במהלך הלימודים לתואר דוקטור יש חובת נוכחות בסמינר מחלקתי )קולוקוויום( במשך לפחות ארבעה
סמסטרים .נוכחות זו מזכה בציון עובר ) (200בכל אחד מהסמינרים אולם בפועל אינה מקנה נקודות זכות!
חובה להשלים סמינרים מחלקתיים עד תום השנה השנייה לקבלה לשלב ב'.
תלמיד מחקר בשלב ב' יהיה חייב כל שנה להגיש דו"ח התקדמות שנתי בחתימת המנחה לאישור הוועדה
היחידתית וכן יהיה חייב להציג את עבודתו בכנס דוקטורנטים שנתי לפחות פעם אחת במהלך לימודיו.
התלמיד ירצה במסגרת הקולוקויום או בסמינר הקבוצתי של החוג או בית הספר ,על נושא עבודת הדוקטור
לקראת סיום לימודיו .התלמיד ישלח הודעה עם פרטי ההרצאה לרכזת הדוקטורנטים לפני ההרצאה.

בברכת שנת לימודים פורייה,
יפה כהן הדרי – רכזת תלמידי מחקר דוקטורנטים

