טופס הגשת מועמדות לתכנית הדוקטורט
מועמד/ת לדוקטורט

תאריך קבלת מכתב

בהתמחות:

הסכמה להנחיה מהמנחה:

שם המנחה/ים
נושא משוער לעבודת
המחקר :

פרטי המועמד/ת
כתובת למשלוח דואר (כולל מיקוד):

שם בעברית:
השם בלועזית:
תאריך לידה:
ת"ז:

דואל :

טלפון נייד:

טלפון נוסף:

השכלה
תואר
ראשון-
נא פרט/י

אקדמית -נא מלא/י פרטים אודות כל התארים האקדמים שהשלמת:
חוג
מוסד אקדמי

תואר שני
 /אחר -
נא פרט/י

חוג

מוסד אקדמי

נושא עבודת התזה:

ציון GMAT

כמותי_____

תאריך
קבלת
תואר

ציון
משוקלל
לתואר

תאריך
קבלת
תואר

ציון
משוקלל
לתואר

ציון
התזה

שם המנחה/ים:

שנת הבחינה ________ :מצורפת בקשה לפטור מ ?GMAT-כן  /לא

סטטוס תעסוקתי כיום:
מקום עבודה

תפקיד

האם בכוונתך להקדיש זמן מלא ללימודיך לתואר שלישי? כן  /לא
הסבר/י:

היקף משרה
נוכחי

היקף משרה מתוכנן
במהלך השנתיים
הראשונות לדוקטורט

ממליצים
על המועמד/ת לצרף שמות של שלושה ממליצים .הפנייה אל הממליצים תיעשה על ידי ועדת הקבלה ,אך
מומלץ לוודא עמם מראש שהם יסכימו לשמש כממליצים .תינתן עדיפות בקבלה להמלצות מחוקרים פעילים
המשמשים כאנשי סגל אוניברסיטאי  .במידה והתלמיד השלים תזה במהלך התואר השני ,יש להוסיף את
המנחה כאחד הממליצים.

שם הממליצ/ה

שם המוסד

מהיכן מכיר/ה

האוניברסיטאי

אותי הממליצ/ה

כתובת דוא"ל

טלפון

הריני מאשר/ת כי הובא לידיעתי ש:
 .1הקבלה לתכנית הדוקטורט מותנית בגורמים רבים וביניהם -הישגים ,המלצות ,מספר
המועמדים ,חוות דעת מנחה והתאמה לתחומי המחקר.
 .2מלגת הקיום אינה מובטחת ותלויה בתקציבי האוניברסיטה וכן בשלב בו נמצא התלמיד
במהלך לימודיו ,בקצב התקדמותו ובמענקי המחקר העומדים לרשות המנחה שלו/ה.
 .3תלמידי הדוקטורט אמורים להפגין נוכחות פעילה בפקולטה ולהשתתף בפעילויות הפקולטה,
לרבות בסמינרים המחלקתיים.

תאריך

חתימת המועמד/ת

נא לצרף לטופס הבקשה:
 גיליונות ציונים  +אישורי זכאות מלימודים קודמים (מקור!)תוצאה רשמית של מבחן GMAT
 קורות חיים (עם פירוט ניסיון במחקר ובהוראה) חיבור קצר (עמוד אחד) על המניעים ,המטרות והמשמעות של דוקטורט עבורך  2תמונות פספורט במידה וביקשת פטור מ GMAT -יש לצרף מכתב המפרט את הסיבות לבקשה(למשל  GRE -כמותי בציון  161ומעלה  /תואר שלישי  /ממוצע  09בתואר שני ו 09-בתזה)
וכן כל מידע נוסף אשר לדעתך עשוי לסייע לוועדה בשיקוליה.

בהצלחה!!!

