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הוועדה האוניברסיטאית והוועדות היחידתיות
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חינוךהיסטוריהתרבותיהדותפילוסופיה

לימודי סביבהניהול

ועדה אוניברסיטאית
יו”ר - סגן הרקטור

ועדות יחידתיות
מערב

ועדות יחידתיות
מזרח

מדויקיםניהול

מדעים מדויקים

חיים

מדעי החיים

גיאופיסיקהמתמטיקהכימיהפיסיקה מחשב

רפואה

רפואה

הנדסה

הנדסה

18 ועדות יחידתיות

תקנונים - התקנון האוניברסיטאי והתקנון היחידתי לתלמידי מחקר

user
מדבקה
ביה"ס ללימודי הסביבה מהווה מרכז אקדמי למחקר ולהוראה רב תחומיים בפקולטות השונות של האוניברסיטה.
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מסלול תלמידי מחקר

מעקבים

מעקבים

טופס טיולים

לימודי השלמה

לימודי השלמה

משלוח לשיפוט

הכנת הצעה

דו”חות התקדמות

מעקב שיפוט

התקבלות שלב א’

התקבלות שלב ב’

אשרור התואר ע”י הסנאט

שיפוט

שיפוט ההצעה

הארכת לימודים

טיפול בתיקונים

אישור הוועדה
היחידתית

אישור הוועדה
האוניברסיטאית

אישור הוועדה
האוניברסיטאית

הגשה לשיפוט

אישור הוועדה
היחידתית

לפי התקנון: שנה עד שנתיים להגשת הצעה | חמש שנים להגשת עבודה
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טיפול בהצעת מחקר

מזרח

ועדה מלווה בוחנת 
ומאשרת את ההצעה

מערב

הצעת המחקר 
נשלחת לשופטים

צומת הצעת המחקר

עבודה מוצלחת

עבודה לא מוצלחת

לפי התקנון:

 שנה להגשת הצעת המחקר + אפשרות לשנה נוספת 
ניתן להגיש את עבודות הדוקטור שנה מיום אישור הצעת המחקר
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הגשת עבודה מורכבת ממאמרים

 יוגשו לפחות 3 ◈ מאמרים שהתקבלו לפרסום
בעיתונות מובילה בתחום המקיימת הליכי שיפוט 

 ◈ התלמיד יופיע כמחבר ראשון במאמרים אלה
)להוציא מקרים שבהם סדר הופעת 

המחברים הוא אלפביתי( 

יתקבלו אך ורק מאמרים הקשורים לנושא עבודת  ◈ 
הדוקטור כפי שאושר בהצעת המחקר 

בשנה"ל תשס"ו הוסרה ההגבלה של 3 מחברים
לכל היותר בכל מאמר
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שכר לימוד לתואר שלישי 

מועמדים לתלמידי מחקר ◈ 
 ◾ שכר לימוד אחיד להשלמת

 עבודת גמר ולהשלמת קורסים
25% לשנה 

תלמידי מחקר שלב א’ ◈ 
25% ◾ לשנה 

תלמידי מחקר שלב ב’ ◈ 
40% ◾ במשך שנתיים

לאחר צבירת 80% ◾  - תשלום 
10% עד סיום הלימודים 

תהליך שיפוט ◈ 
הפסקת התשלום בעת  ◾ 

הגשת העבודה
במקרה של תיקונים מהותיים  ◾ 

יגבה שכר לימוד נוסף 

פטור משכר לימוד ◈ 
ניתן למלגאי קיום ולעובדי  ◾ 

אוניברסיטה בהתאם לתקופת 
המלגה או היקף ההעסקה.
בכל מקרה יש לשלם את  ◾ 

התשלומים הנלווים 
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כללי סיוע למלגאי קיום
הקדשת זמן: ◈ 

מקבלי המלגה חייבים להקדיש את עיקר זמנם למילוי החובות האקדמיים. ◾ 

תקופת המלגה:  ◈ 
שנתיים לתלמידי תואר שני, ארבע שנים לתלמידי תואר שלישי. ◾ 

הארכת המלגה מתבצעת מדי שנה בכפוף לעמידה בדרישות האקדמיות. ◾ 

היקפי המלגה: ◈
בין 50% ל- 200% ◾

זכויות נוספות של המלגאי: ◈ 
פטור משכ"ל ◾ 

ביטוח תאונות אישיות ◾ 
השתתפות בכנסים ◾ 

השתתפות בצילום עבודת הדוקטור  ◾ 

סכומי המלגות החודשיים בתשס”ח: ◈ 
רמה 1 - 2064 ◾ ₪
רמה 2 - 2976 ◾ ₪
רמה 3 - 3888 ◾ ₪
רמה 4 - 4469 ◾ ₪

{ למסטרנטים

{ לדוקטורנטים
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מזכירות תלמידי המחקר  ϒϒ

את רשימת המזכירות ניתן למצוא בכתובת: 
www.tau.ac.il/acad-sec/phd/phd.pdf

מזכירות המלגאים  ϒϒ

את רשימת המזכירות ניתן למצוא בכתובת: 
www.tau.ac.il/acad-sec/phd/mil.pdf

ϒϒ מדור תלמידי מחקר 

במזכירות האקדמית - בניין הסנאט | טל’ 6408161  
www.tau.ac.il/acad-sec/phd/phd.index.htm :אתר

ϒϒ מדור קרנות ומלגות 

במזכירות האקדמית - בניין הסנאט | טל’ 6409670   
www.tau.ac.il/acad-sec/grantsite :אתר

ϒϒ רשות המחקר 

בבניין הסנאט | טל’ 6408774   

נותני שירותים לתלמידים ולמלגאים

ϒϒ היחידה לשכר לימוד 

במרכז למרשם | טל’ 6408085, 
 6408318

היחידה להוקרת התורם  ϒϒ

באגף קשרי חוץ - בבניין המנהלה  
טל’ 6408411 

ארגון הסגל האקדמי הזוטר ϒϒ

טל’ 6408186, 6408924
www.zutar.org.il :אתר

היחידה לשירותים ולביטחון  ϒϒ

באגף ההנדסה | טל’ 6405555, 
6408484

כתובת מערכת הנפקת אישורי חניה:
www.lis.tau.ac.il/bitachon/

 ovdim/login.asp




