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פגש פעם בשנה עם ועדת המעקב לצורך הגשת  דו"ח יי תלמיד לתואר שלישי שתכנית המחקר שלו אושרה,
לפחות שבועיים לבוחנים ( בתאום עם המנחה רצוי מאד לקצר,עמודים 10 -לכל היותרתב )בכ הדו"ח יוגש התקדמות.

 לצורך דיון . בפני ועדת המעקב  מצגתב חלפני הפגישה ולאחר מכן יקבע תאריך לפגישה בו יוצג הדו"
 

 להלן מועדי הפגישות עם ועדת המעקב:
 
 
 ח ראשון”דו

 בסיום השנה השנייה למחקר
בשנה שחלפה כולל תקציר ההישגים בשנה המחקריים גים תיאור ההיש. 1

 הראשונה.
 תכנית המשך לשנה הבאה.. 2

 ח שני”דו
 בסיום השנה השלישית למחקר

.תיאור ההישגים המחקריים בשנה שחלפה כולל תקציר ההישגים בשנתיים 1
 הראשונות.

 .תכנית מחקר לשנה הבאה.2
 ח שלישי”דו

 בסיום השנה הרביעית למחקר
אישור לכתיבת  תקבל לצורךנים הש 4-שבו יוצגו כל תוצאות המחקר ב דו"ח מסכם

 התיזה.
 
 

 ____________ עד לסוף חודש  ברצוני להזכירך כי עליך להגיש דו''ח התקדמות ראשון 
 .PDFוכן לשלוח עותק בקובץ  עותקים וחתום ע''י המנחה 4-את הדו'ח יש להגיש ב

 על דו''ח ההתקדמות.עליך להפגש עם ועדת המעקב כדי לדון יהיה 
 

 הנחיות לכתיבת דו'ח התקדמות:
הדו'ח יכלול את שם הסטודנט, נושא המחקר, שנת הלימוד ושם המנחה. לאחר מכן תינתן הקדמה קצרה שבה יתואר 

יע תיאור השלבים הבאים נושא העבודה, סיכום התוצאות מאז הצעת המחקר או מאז הגשת הדו''ח הקודם ולבסוף יופ
 בעבודה.

על הסטודנט להגיש צילום של תקצירי עבודתו, שפורסמו בכתבי עת או שנשלחו לכנסים מדעיים )אם יש כאלה( וכן את 
הנתונים )טבלאות, גרפים, תמונות, וכד'( העיקריים שנתקבלו בעבודה, כל זאת מאז הגשת הצעת המחקר או מהגשת 

 וכל ועדת המעקב לבחון את קצב התקדמות עבודת המחקר של הסטודנט.הדו'ח הקודם. בצורה כזאת ת
 ע''ג העמוד הראשון של הדו''ח צריכות להיות חתימת הסטודנט וחתימת המנחה או המנחים.
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