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  הנחיות להגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי 

  המדור לתולדות האמנות, בחוג לאמנות
  

החוג לאמנות  מועמד המבקש להגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי במסגרת .א

 –מתבקש לרכוש ערכת הרשמה לאוניברסיטה ולהעבירה , המדור לתולדות האמנות

  .מינהל תלמידיםאל מחלקת הרשמה באגף  -אחרי שמילא את הטפסים 

שלוש של החוג יעביר המועמד אל ראש וועדת לימודי התואר השלישי , בנוסף  .ב

 :עותק מן המסמכים הבאים, כל אחת, תיקיות הכוללות

  .סיום וצילום תעודות ,א"א ומ"בתואר למהלימודים צילום גיליונות ציונים  .1

 קורות חיים בעברית ובאנגלית .2

של  בקריטריונים על המנחה לעמוד. להנחותהצהרה מטעם מנחה מוצע על נכונותו  .3

 .האוניברסיטה לעניין זה

 המנחה המיועד   מאושרת בחתימת, מטעם המועמד הצהרת כוונות .4

 חשיבותו וחדשנותו, מכתב מהמנחה המיועד בדבר נושא המחקר .5

 )א"מ תיזה(עבודת הגמר המחקרית מצילום תקציר  .6

ן ממנחה עבודת הגמר המלצה אחת תינת. שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה .7

רצוי כי הממליץ הנוסף לא יהיה המנחה המיועד לעבודת . )א"מ תיזה(המחקרית 

  . הדוקטורט

 תקציר נושא המחקר באנגלית .8

  
  :סדר המסמכים הנדרש בתיק

  טופס ריכוז למועמד 

  בעברית ובאנגליתקורות חיים  

  א"צילום גיליון ציונים לב 

  צילום תעודת בוגר 

  א"למצילום גיליון ציונים  

  צילום תעודת מוסמך 

  מכתבי המלצה 

 הסכמת מנחה בכתב 

  חשיבותו וחדשנותו, מכתב מהמנחה המיועד בדבר נושא המחקר 
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 הצהרת כוונות 

 תקציר נושא המחקר באנגלית 

 א"צילום תקציר תיזת מ 

  
  
  

  :הערות
לא יידונו , יכילו את כל המסמכים כמפורט לעיל לאתיקי מועמדים אשר  .1

  .שלישי בחוגלתואר  במסגרת הוועדה

אשר נשלחו במעטפות , מועמד אשר יש ברשותו המלצות מאנשי אקדמיה .2

 . מתבקש לצרף את המעטפות לתיק המועמדות, חתומות

 את המסמכים יש להגיש בתיקיות כרוכות בכריכת ספירלה .3

 .סדר המסמכים בתיק המועמד כמפורט לעיל הינו מחייב .4

  
  
  

: לימודי תואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמיםניתן לפנות לראש מדור , לבירורים נוספים
  טל וינטמן נמירובסקי' גב

  04-8240552: טלפון
E-MAIL: twintman@univ.haifa.ac.il 

  
  

  


