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 אי קבלהתנ
בוגר "או " בוגר אוניברסיטה"יכולי/ להתקבל מועמדי/ בעלי תואר " מוסמ3 אוניברסיטה"ימודי תואר לל

 לפחות ובתנאי 80בציו7 , אביב או כל אוניברסיטה מוכרת אחרת8י אוניברסיטת תל"7 עשנית, "באמנויות

 .לה של המדרשה אישרה את קבלת/בשוועדת ההוראה והק
, בתואר הראשו7' תלמידי שנה ג. ת הבקשה להתקבל ללימודי תואר שני בתכנית להגיש עד סו: חודש יוליא

א/ . יכולי/ להגיש את הבקשה במהל3 שנת הלימודי/, אשר יש לה/ סיכויי/ להשיג את הציו7 הנדרש

מזכירות התכנית תרכז את הבקשות . יי7ניעמדו בדרישות הקבלה יעברו למעמד של תלמידי/ מ7 המ

 .ותעביר7 לוועדת ההוראה והקבלה של המדרשה
שהשכלתו האקדמית אינה מתחו/ האמנויות יתקבל ללימודי " בוגר אוניברסיטה"למיד בעל תואר ת

 . לפחות80את חובת לימודי ההשלמה יש לסיי/ בציו7 ממוצע .  שעות שנתיות16ה של עדהשלמ
מועמד ללימודי "יוכל תלמיד להתקבל כ, אישור ועדת ההוראה והקבלה של המדרשהבו, מקרי/ מיוחדי/ב

מ7 "תלמיד זה יוכל לעבור למעמד . כאשר רמת ציוניו נמוכה מ7 הנדרש, לתקופת ניסיו7" התואר השני

 . י ועדת ההוראה והקבלה"לאחר שיעמוד בתנאי/ ובדרישות שייקבעו ע" יי7המנ
 .הקופת הניסיו7 לא תעלה על שנת
 
 
 
 
 

 ר הלימודי+סד
 

 0 הלימודי+מש
בלי שחובות , למלא את חובות הלימודי/ והמחקר,  תלמידי תואר שני בתכנית הפקולטתית לאמנויותעל

 .י עיסוקיה/ מחו= לאוניברסיטה"אלו ייפגעו ע
ובאישור ועדת ההוראה , במקרי/ מיוחדי/. ש3 תקופת הלימודי/ של תלמיד מ7 המניי7 יהיה שנתיי/מ

 . יימשכו לימודיו סמסטר נוס: או שנה נוספת, ל המדרשהשוהקבלה 
תלמיד זכאי להפסקת לימודי/ . ש3 הלימודי/ לא יעלה על חמש שני/ ג/ במקרי/ של הפסקת לימודי/מ

 .תראחת של שנתיי/ לכל היו
 

 יישנות לימודי+הת
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יישנות על תחר הפסקת לימודי/ של שלוש שני/ רשאית ועדת ההוראה והקבלה של המדרשה להחיל הלא

, לאחר הפסקת לימודי/ של ארבע שני/ או יותר. חלק מלימודיו של התלמיד ולחייבו בהשלמות מתאימות

 תחול התיישנות על כל לימודיו של התלמיד
 
 דוש לימודי+חי
תחול על התלמיד תכנית הלימודי/ שהייתה נהוגה בעת שהחל , סקת לימודי/ של שנה אחתחר הפלא

יחויב התלמיד בתכנית הלימודי/ שתהיה בתוק: , ת לימודי/ של שנתיי/ ומעלהקלאחר הפס. בלימודיו

 .בעת חידוש הלימודי/
 

 ה זרהשפ
 . תלמיד יהיה חייב בידיעת השפה האנגלית ובשפה זרה נוספת ברמת פטורכל
 
 אי מעבר תנ
 . לפחות80בתנאי שהציו7 הממוצע שלו יהיה ' לשנה ב' מיד יוכל לעבור משנה אתל

 
 ו6 חיובייפור צשי
לא ניתנת האפשרות לתק7 . מיד זכאי לנצל את מועדי הבחינות רק במהל3 השנה בה למד את הקורסתל

 .אלא ביוזמת המורה, ציו7 חיובי
 
 



 לולי הלימודים לתואר שנימס
 
מסלול ע/ : הלימודי/ הפקולטטית  מאפשרת לתלמידיה לבחור באחד משני מסלולי/ לתואר שניכנית ת

 .  ללא עבודת גמרלעבודת גמר ומסלו
 

 מסלול לימודי+ ע+ עבודת גמר. א
 

 נה הלימודי+מב
 'ה אשנ
 ס"ש  4 8 עור מתודולוגי של המדרשהשי
 ס"ש 4 8 חד החוגי/אל  שMAיעור מתודולוגי מתכנית ש
 ס"ש  4 8 7 במדרשהמינריוס
 ס"ש  4 8 מינריו7 באחד החוגי/ס
 )פע/ בשבועיי/(ס "ש 2  מינר מחלקתי באחד החוגי/ס
 
 'נה בש
 ס"ש  4 8 יעור מתודולוגי של המדרשהש
 ס"ש   4 8 חד החוגי/ אל  שMAיעור מתודולוגי בתכנית ש
 ס"ש 4  מינריו7 של מדרשהס
 ס"ש   4 8 מינריו7 באחד החוגי/ס
 )ע/ בשבועיי/פ(ס "ש   2 8 'לא נלקח בשנה אשי באחד החוגי/ מינר מחלקתס
 ס"ש 36  כ"הס
 
לפחות אחת בסמינריו7 (בה/ יגיש שתי עבודות סמינריוניות כתובות , יוני/רתלמיד ישתת: בארבעה סמינה

 .ושני רפראטי/) של התכנית
 80ציו7 ממוצע של ב, כולל עבודה סמינריונית אחת, אחר שסיי/ בהצלחה מחצית מתכנית הלימודי/ל

 . יגיש התלמיד הצעת מחקר לעבודת גמר, לפחות
 
 בודת הגמרע
נושא העבודה והמנחה טעוני/ אישור ועדת ההוראה  והקבלה  . ה לעבודת הגמרחתלמיד יבחר בנושא ובמנה

 .של המדרשה
 .י המנחה"הצעה תוגש למזכירות התכנית ב ארבעה עותקי/ חתומי/ עה
 .יחל התלמיד לעבוד על מחקרו, המחקר מוועדת ההוראה והקבלהאחר קבלת האישור להצעת ל
 

 נחההמ
. בדרגת מרצה לפחות, מתחו/ מחקר הקרוב לנושא העבודה, יטהסנחה יכול להתמנות מורה באוניברכמ

 .מנחה זה ייקח חלק פעיל בהנחייתו של התלמיד ויהיה אחראי מבחינה אקדמית על התקדמות לימודיו
, יוכל להתמנות כמנחה נוס: ג/ מורה, צת ועדת ההוראה והקבלה של המדרשהובהמל, מקרי/ מיוחדי/ב

ר "פנייה למנחה מחו= לאוניברסיטה תיעשה רק באמצעות יו. י אחרמממוסד אקד, בדרגת מרצה לפחות

 .במקרי/ מיוחדי/ רשאית הוועדה לאשר החלפת מנחה. ועדת ההוראה והקבלה של המדרשה
 
 גשת העבודהה
 . לפחות80 את העבודה לפני שסיי/ את כל חובותיו במסלול בציו7 ממוצע תלמיד לא יגישה 8
תוגש העבודה למזכירות התכנית בארבעה עותקי/ במתכונת , י המנחה"עאחר סיו/ העבודה ואישורה ל 8

 .הנחיות למתכונת העבודה נית7 לקבל במזכירות התכנית. הנדרשת
/ מוסמכת ועדת ההוראה והקבלה של המדרשה במקרי/ מיוחדי. עבודה תהיה כתובה בשפה העבריתה 8

 .לאשר בקשה להגשת העבודה בשפה אחרת
א/ . אשר תמנה ועדת ההוראה והקבלה של המדרשה,  המנחה ובוח7 אחד נוס:ות עבודת הגמר יבדקא 8

 . ימונה בודק נוס:8יתעוררו חילוקי דעות 



 .ל בודק בנפרד יעביר את ציו7 עבודת הגמר למזכירות התכניתכ 8
לא כולל , )מ לפחות מכל צד" ס2 ושוליי/ של 1.5ברווח ( עמודי/ 100יק: עבודת הגמר לא יעלה על ה 8

 .ביבליוגרפיה ונספחי/, ותרהע
 
 יו6 גמרצ
 :ו7 הגמר יחושב כדלקמ7צי

  ציוני השיעורי/ והרפראטי/30%
 ציוני הסמינריוני/ 30%
 .ציו7 עבודת הגמר 40%

 
 מסלול לימודי+ ע+ בחינת גמר. ב

 
 נה הלימודי+מב
 'ה אשנ
 ס"ש   4 8 יעור מתודולוגי של המדרשהש
 ס"ש   4 8 חד החוגי/אל  שMAיעור מתודולוגי מתכנית ש
 ס"ש 4  ל אחד החוגי/ שMAיעור מתודולוגי מתכנית ש
 ס"ש  4 8 מינריו7 במדרשהס
 ס"ש  4 8 מינריו7 באחד החוגי/ס
 ס"ש 4  מינריו7 באחד החוגי/ס

 )פע/ בשבועיי/(ס "ש 2  חוגי/ינר מחלקתי באחד הסמ
 
 'נה בש
 ס"ש   4 8 יעור מתודולוגי של המדרשהש
 ס"ש 4  חוגי/הל אחד  שMA תיעור מתודולוגי מתכניש
 ס"ש  4 8 מינריו7 של המדרשהס
 ס"ש   4 8 מינריו7 באחד החוגי/ ס
     ס   "ש 4  מינריו7 או שיעור באחד החוגי/ס
 )ע/ בשבועיי/פ (ס"ש 2 8 ' בשנה אלקחנינר מחלקתי באחד החוגי/ שלא מס
 ס"ש  48 8 כ"הס
 

 ינת הגמרבח
 .ת כתובותולמיד חייב בשתי עבודות סמינריוניהת
כולל , מיד יהיה רשאי לגשת לבחינת הגמר הסופית לאחר שהשלי/ את כל שעות הלימודי/לת

 .ועמד בהצלחה בבחינות המעבר, הסמינריוני/
אות/ תמנה ועדת ההוראה , בעלי דרגת מרצה ומעלה, ולל המנחהכ, ת הבחינה יקראו שני בוחני/ לפחותא

 .זכירות התכנית את הרכב צוות הבוחני/ ומועד הבחינהמר הוועדה יודיע ל"יו. והקבלה של המדרשה
 . הדרישות לבחינות הגמר תקבע ועדת ההוראה והקבלה של המדרשהתא
א/ יתעוררו . לבחינת הגמר על טופס נפרד) ציו7 וחוות דעת( בוח7 יעביר למזכירות התכנית את הערכתו לכ

 . ימונה בוח7 נוס:8חילוקי דעות 
 .לא תינת7 האפשרות לשנות/, מזכירות התכניתלחר מסירת ציוני הגמר אל
 
 ו6 גמרצי

 יוני השיעורי/ והרפראטי/ צ30%
 ציוני הסמינריוני/ 30%
 .ציו7 בחינת הגמר 40%

 
  או בהצטיינות יתרהו6 סופי לתואר בשני המסלולי+ בהצטיינותצי



 8 ומעלה 90מר יהיה ג ומעלה וציו7 עבודת הגמר או בחינת ה90מיד שהציו7 המשוקלל בלימודיו יהיה תל

 .ייחשב כמי שסיי/ לימודיו בהצטיינות
 8 ומעלה 95 ומעלה וציו7 עבודת הגמר או בחינת הגמר יהיה 95למיד שהציו7 המשוקלל בלימודיו יהיה ת

 .דיו בהצטיינות יתרהייחשב כמי שסיי/ לימו
 
 



 ריכההכ
 

 אביב8ניברסיטת תלאו
 ש יולנדה ודוד כ="קולטה לאמנויות עהפ

 ה לתארי/ מתקדמי/שדרהמ
 
 ושאהנ

 
 )*A.M(." מוסמ3 אוניברסיטה"בור זה הוגש לש/ קבלת תואר חי

 
 ידי8על

 )ת// המחברש(
 נחייתבה

 )ואר המנחה ושמות(
 

 )חודש ושנה(רי3 תא
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ציי7 י, .M.Musו מוסמ3 במוסיקה  א.M.F.Aאמנויות למיד המגיש עבודת גמר לתואר מוסמ3 בת *

 .ל בהתא/"זאת בפסקה הנ



 "דוקטור לפילוסופיה"ר אמודים לקראת התולי
 
 . וועדה היחידתית לתלמידי מחקר מטפלת בכל המסלולי/ לתואר השלישי בפקולטה לאמנויותה
 

 לולי הלימודי+ לתואר שלישימס
 :ר שלישי באחד משני מסלולי/פקולטה לאמנויות נית7 ללמוד לקראת תואב
 סלול רגיל לתואר שלישימ
 סלול ישיר לתואר שלישימ
 
 ל לתואר שלישייסלול רגמ. 1
 תנאי קבלה כמועמד המסלול הרגיל. א
  85 לפחות שהגיש עבודת גמר וציונה הוא 85בציו7 משוקלל " מוסמ3 אוניברסיטה"ל תואר בע
 1)38.1. (מחקר בבקשה להתקבל למסלול הרגילרשאי לפנות לוועדה היחידתית לתלמידי , פחותל
 
 במסלול הרגיל) 'שלב א(חובות תלמיד מחקר . ב
 6ו3 שנתיי/ מהתקבלותו כמועמד לתלמיד מחקר יסיי/ התלמיד את חובות לימודיו בהיק: של ת )1(

 .כולל שני סמינריוני/ לפחות. על התלמיד תחול חובת השתתפות פעילה בקורסי/. שעות שנתיות
י ועדת ההוראה והקבלה "י הוועדה לתלמידי מחקר של המדרשה ותאושר ע"ת הלימודי/ תקבע עכנית 

 .רשהדשל המ
, ועמד לתלמיד מחקר חייב להוכיח בזמ7 לימודיו ידיעת השפה העברית מ–ובות תלמיד המחקר ח )2(

 :השפה האנגלית ושפה זרה נוספת כמפורט להל7
שראלית ימציא אישור על ידיעת השפה העברית ברמת החסר תעודת בגרות י' למיד מחקר שלב את 8

מקרי/ מיוחדי/ רשאית הוועדה לפטור את ב. פטור מהיחידה ללימודי עברית באוניברסיטה

 .המועמד מלימודי עברית
מתו3 השפות , ועמד לתלמיד מחקר חייב בידיעת השפה האנגלית ושפה זרה נוספת ברמת פטורמ 8

 .הנלמדות באוניברסיטה
 .המחקר יגיש המועמד בתו3 שנה מיו/ התקבלותו כמועמד לתלמיד מחקרת הצעת א 

 
 ישסלול ישיר לתואר שלימ. 2
 תנאי במסלול ישיר;תנאי קבלה כמועמד על. א

תלמיד שעונה על אחד מהתנאי/ " מסלול הישיר"אי לפנות לוועדה לתלמידי מחקר בבקשה להתקבל לרש

 :הבאי/
הינו בעל השכלה רחבה ובשלות לעבודת ;  לפחות795 משוקלל בציו" בוגר אוניברסיטה"על תואר ב )1(

משני , מעידי/ על אופקי השכלתו ובשלותו למחקר עצמאיה, המציא מכתבי המלצה; מחקר עצמאית

 .מומחי/ בתחו/
סיי/ מחצית מתכנית ;  לפחות85בציו7 משוקלל " בוגר אוניברסיטה"בעל תואר , למיד תואר שנית )2(

 . לפחות90בציו7 משוקלל הלימודי/ לתואר שני 
פו לעבודה סמינריונית קיכתוב פרוייקט השקול בהי, אחר אישור תנאי/ אלה במזכירות המדרשהל

י "הפרוייקט יוגש למנחה המיועד ויקרא ע. בו יוכיח כושר לחשיבה מקורית ולפוטנציאל מחקרי, מורחבת

 . לפחות90קט ציו7 על התלמיד לקבל על הפרויי). מדרגת מרצה בכיר ומעלה(מרצה נוס: 
 

 :רוייקט לדוקטורטהפ
 .שא הפרוייקט יהיה מתחו/ הדוקטורט המתוכנ7 וידו7 בעקר במצב המחקר באשר לנושא הדוקטורטנו
לאחר אישור . י המנחה וקורא נוס:"פרוייקט יוגש לוועדה היחידתית לדוקטורנטי/ לאחר שאושר עה

 .י הוועדה יקרא התלמיד לדיו7 בפרויקט"הפרוייקט ע
 . הפרוייקט הוא יהיה המנחה לדוקטורטהנחמ
 

                                                 
 ".לתלמידי מחקר תקנו7 האוניברסיטאי"מספרי/ בסוגריי/ מתייחסי/ לסעיפי/ המתאימי/ בה  1



 חובות התלמיד המתקבל למסלול הישיר. ב
 .פי התמחותו של התלמיד8וועדה לתלמידי מחקר של המדרשה תקבע תכנית לימודי/ עלה )1(

בהיק: . א.ש ושיעורי השלמה מתו3 לימודי המ" ש4 סמינריוני/ בהיק: של 2תכנית תכלול לפחות ה 

 .מתודולוגי אחד וסמינריו7 מתודולוגי אחד עורבה/ שי, ש" ש6של 
 . לפחות90מוצע ציוניו של התלמיד בשעורי/ וסמינריוני/ אלה יהיה מ )2(
את ההצעה עליו . מש3 השנה הראשונה ללימודיו במסלול הישיר יכי7 התלמיד את הצעת המחקרב )3(

 .להגיש עד סו: השנה הראשונה
לתואר " מסלול רגיל"ד כל החובות המוטלות על תלמיד ילמיחולו על הת" מסלול הישיר" קבלתו לע/

תלמיד אשר . בתאו/ ע/ המנחה ובזיקה לנושא, .א.מ8ש לפחות מלימודי ה" ש6כלומר לימוד של . דוקטור

להמשי3 בלימודיו , באישור הוועדה לתלמידי מוסמ3 של המדרשה, לא עמד בתנאי/ לעיל יהיה רשאי

 .או תואר שני בלי תיזה, תואר שני ע/ תיזה: לתואר שני באחד משני המסלולי/
 
 שת תכנית המחקר ובדיקתההג

יגיש התלמיד לוועדה ',  חודשי/ מיו/ קבלתו כתלמיד מחקר שלב א12תו/ תקופה שלא תעלה על ב )א(

המכילה את , חתומה על ידי המנחה, שנכתבה על ידו" תכנית מחקר"לתלמידי מחקר של המדרשה 

 :הפרקי/ הבאי/
 .נושא המחקר רתיאו  8 
 .המקורות שהתלמיד יסתמ3 עליה/  8 
 .סקירת המחקרי/ שנעשו בעבר בנושא  8 
 .הנחות היסוד והרעיונות המנחי/ של המחקר,   התיזות8 
 .שיטות בדיקת התיזות ודר3 ברירת המקורות ועימות/  8 
 .התרומה המשוערת של המחקר לנושא הנדו7 בו  8 
 .ראשי פרקי/  8 
 .יה משוערתפרביבליוג  8 

ותיעזר בשתי חוות דעת של , ועדת תלמידי המחקר של המדרשה תבדוק את תכנית המחקר המוצעתו )ב(

א/ תשתכנע הוועדה שהתכנית ראויה . אחת חיצונית ואחת מ7 החוג, מומחי/ בתחו/ המחקר הנדו7

א את יבשהיא בת ביצוע ושיש בכוחו של החוקר לה, למחקר ברמה הנדרשת ממועמד לתואר שלישי

 .תאשר את התכנית, המחקר לידי גמר מוצלח
 

 בות כל תלמידי המחקרחו
 )).1(' ב1ראה סעי: (מהל3 לימודיו ישלי/ תלמיד המחקר את חובות לימודיו ב )א(
רשאית וועדת תלמידי המחקר של המדרשה להטיל על תלמיד המחקר חובות לימוד , מידת הצור3ב )ב(

 .ועמדותומ נוספי/ על אלה שנקבעו לו בתקופת
יקיי/ , ל"א/ הוא או המנחה שוהי/ בחו. תלמיד ייפגש ע/ המנחה אחת לשלושה חודשי/ לפחותה ) ג(

 . ח על התקדמותו אחת לחצי שנה"כ7 יגיש למנחה דו. ל"קשר בהתכתבות בתדירות כנ
 .יעבירו לוועדת תלמידי המחקר, ח"אחר שיאשר המנחה את הדול 

רשאית הוועדה לתלמידי מחקר של ,  במחקר בצורה נאותהואא התקד/ התלמיד בלימודיו ל )ד(

 .להחליט על הפסקת לימודיו, בהתייעצות ע/ המנחה, המדרשה
 

 0 הלימודי+מש
 .'כולל שלב א,  שני/35 הלימודי/ לתואר שלישי לא יעלה על מש

 
 חהמנ
 במסלול הלבדרגת מרצה בכיר ומע, מטע/ הפקולטה, אי לכתיבת עבודת דוקטורט הוא מינוי מנחהתנ

 .האקדמי העיוני
 .בתנאי שילווה אותו מנחה מהפקולטה, באות7 הדרגות, מדרשה יכולה למנות מנחה מחו= לאוניברסיטהה
 

 ת העבודהשפ
נושא שאי7 בו , ל"מנחה מחו: לדוגמא(במקרי/ יוצאי/ מהכלל . בודה תיכתב בשפה העבריתהע

בסו: העבודה יופיע תקציר בשפה . הז תאשר הוועדה חריגה מכלל) טרמינולוגיה מקצועית בעברית

 .יהיה התקציר בעברית, בא/ תיכתב העבודה בשפה זרה.  מהחיבור כולו85%האנגלית שאורכו כ



 
 סו+ חלקיפר
על המנחה . לפרס/ חלק ממחקרו תו3 כדי עשיית עבודת הדוקטור, באישור המנחה, מיד יהיה רשאיתל

 .רלהודיע על הדבר בכתב מראש לוועדה לתלמידי מחק
 

 כונת העבודהמת
ו/ המחקר יגיש התלמיד לוועדה לתלמידי מחקר של המדרשה חיבור שיציג את תוצאות מחקרו בת

 .פי אמות המידה המדעיות המקובלות בתחומו8החיבור יהיה ערו3 על. לפרטיה7
 .ל החיבור להיות תרומה מקורית לנושא הנדו7 בוע
 200היק: העבודה לא יעלה על "). שפת העבודה"י: עסעל אורכו ושפתו ראה (סו: העבודה יופיע תקציר ב

 .ביבליוגרפיה ונספחי/, לא כולל הערות,  לפחות1.5ברווח , עמודי/
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