מדריך לנרשמים – לימודי תואר שלישי (ד"ר) – לימודי אסיה
יו"ר ועדת הדוקטורט החוגית :פרופ' רותם קובנר
מטרת הלימודים
לימודי הדוקטורט מיועדים להכשרת התלמיד למחקר אקדמי עצמאי במגוון רחב של נושאים
ודיסציפלינות בהקשר האיזורי של מזרח אסיה ותת היבשת ההודית .משך הלימודים לתואר הוא ארבע
שנים.
תנאי קבלה
רשאים להגיש מועמדותם כל מי שסיימו תואר שני באוניברסיטת חיפה או באוניברסיטה מוכרת
אחרת בארץ ובחו"ל ,אשר למדו במסלול המחקר (א') לתואר שני ,ואשר השיגו ציון  85לפחות
בלימודיהם לתואר שני וציון של  90לפחות בעבודת הגמר המחקרית .מועמדים מוסמכי
אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל ,אשר פועלות
באישור המועצה להשכלה גבוהה ,יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה.GRE-
מבנה הלימודים
הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:
 .1שלב א' -עד אישור הצעת המחקר.
 .2שלב ב' – כתיבת הדוקטורט.
תהליך רישום ולימודים
עם ההרשמה ללימודים ,יש להגיש במזכירות החוג את המסמכים הבאים :הצהרת כוונות מחקר (ראו
פירוט ב"הנחיות ללימודי דוקטורט בחוג") ,קורות חיים בעברית ובאנגלית ,העתקים מתעודת "בוגר"
ו"מוסמך" ,תדפיסי ציונים לתארים ב"א ומ"א ,שני מכתבי המלצה ממרצים המכירים את הנרשם
מלימודיו בתארים קודמים (אחד מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית) ,מכתב ממרצה מן החוג
המאשר את הסכמתו להנחות את כתיבת המחקר המבוקש ,תקציר נושא המחקר באנגלית.
לאחר הודעת הקבלה ללימודים ,יעסקו התלמידים בשלב א' בהכנת הצעת המחקר המפורטת .הצעת
המחקר תוגש לשיפוט עם סיום שנת הלימודים הראשונה .אישור סופי יינתן על ידי הרשות ללימודים
מתקדמים .עם קבלת אישור זה ,יעברו התלמידים לשלב ב' של לימודי הדוקטורט .בד בבד עם הכנת
הצעת המחקר ,מנחה העבודה יקבע לתלמיד המחקר את תוכנית המחקר והיקפה ,כולל לימודי שפה
במידת הצורך ,תוך התייעצות עם ועדת הדוקטורט החוגית ואישורה .הוועדה רשאית להטיל על
התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם ,ובמידת הצורך
כתיבת עבודה סמינריונית באחד הסמינריונים בהם תידרש השתתפות פעילה .היקף התוכנית לא
יעלה על  16שש"ס (כארבעה קורסים) ,לא כולל לימודי שפה .עם סיום עבודת המחקר ,תוגש
העבודה מודפסת ,בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים ,לוועדת הדוקטורט ,שתדון באישור
העבודה לשיפוט ותעבירה לרשות ללימודים מתקדמים.

