תקנון תואר שלישי

 .1הקדמה
1.1

הלימודים המתקדמים הם חלק מהותי בפעילות ההוראה והמחקר של הפקולטה למשפטים,
המייחסת להם חשיבות מרכזית .הם באים לאחר השלמת לימודי התואר הראשון ("בוגר") ,ובהם
שני שלבים :לימודי התואר השני ולימודי התואר השלישי .תקנון זה מתייחס ללימודי התואר
השלישי.

1.1

לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ( ) Ph.D.על תלמיד/ת המחקר לתכנן ולבצע מחקר
מקורי ועצמאי ,שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע בתחום המשפט .המחקר
צריך להיכתב לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בתחום המשפטים .מחקר זה ייקרא להלן –
עבודת דוקטור .כמו כן ,על תלמיד/ת המחקר להוכיח שליטה בחומר הרקע ובספרות המקצועית
הרלוונטית ולעמוד בהצלחה בלימודי השלמה ככל שאלה יוטלו ,ובכל יתר החובות על פי תקנון זה.

1.1

"דוקטור לפילוסופיה" ( ) Ph.D.הוא תואר המוענק מטעם אוניברסיטת חיפה.

1.1

לימודי התואר השלישי באוניברסיטת חיפה מופקדים בידי הרשות ללימודים מתקדמים ,הפועלת
בהתאם להחלטות הסנאט והמועצה ללימודים מתקדמים ,ובכפוף לתקנון שאושר על ידי הגופים
המוסמכים באוניברסיטת חיפה .הרשות ללימודים מתקדמים אחראית לרמה האקדמית ולניהול
התקין של כל העניינים הנוגעים ללימודי תואר שלישי ,בשיתוף עם הפקולטה למשפטים.

 .2ארגון וחלוקת סמכויות
הערה :כל המתייחס ללימודי תואר שלישי מתייחס גם ללימודי מסלול ישיר לדוקטורט בשינויים
המחויבים.
ועדה פקולטטית ללימודי תואר שלישי
 1.1ועדה פקולטטית ללימודי תואר שלישי ,שתיקרא להלן" :ועדת דוקטורט" ,תמונה על-ידי דיקן
הפקולטה למשפטים .הועדה תימנה שלושה חברים לפחות ,שהם חברי סגל תקניים מדרגת מרצה
בכיר/ה ומעלה במסלול א' .לפחות מחצית ממשרת חבר/ת הועדה תהיה בפקולטה .יו"ר הועדה ייבחר
ע"י דיקן הפקולטה למשפטים .מינוי חבר/ה שלא לפי קריטריונים אלו חייב את אישור הדיקן
ללימודים מתקדמים.
 1.1ועדת הדוקטורט הפקולטטית תהווה ועדה חוגית ללימודי תואר שלישי לעניין תקנון הרשות ללימודים
מתקדמים.
 1.1ועדת הדוקטורט מהווה תת-ועדה של הועדה ללימודים מתקדמים וכפופה להחלטותיה בכל הקשור
לעניינים מהותיים ,דוגמת שינוי תקנון וזה וקביעת מדיניות הפקולטה בנוגע ללימודי התואר השלישי.
 1.1מנחה/מנחים שותפים
על התלמיד/ה לקבל הסכמת מנחה ו/או מנחים שותפים להנחיה .המנחים יאושרו על ידי ועדת הדוקטורט
והרשות ללימודים מתקדמים.
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 1.2ועדה מלווה
ההנחיות לגבי תפקידי הועדה המלווה ,הרכבה והחלפת חברים בה הינן לפי האמור בתקנון לימודי
תואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים  ,בשינויים המחויבים.

 .3נוהלי קבלה והרשמה
 1.1הרשמה ללימודי תואר שלישי תיערך בהתאם למועדים המפורסמים על ידי האוניברסיטה.
 1.1תנאי קבלה ללימודי תואר שלישי
קבלת תלמידים לתוכנית הדוקטורט תעשה לפי תקנון זה ובפיקוח ועדת הדוקטורט ,בכפוף לתנאי
הקבלה המפורטים להלן.
1.1.1

הגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי מותנית בהתקיימות כל התנאים הבאים:
א .תלמידים בעלי עבודת גמר מחקרית (תיזה) –
.i

תואר "מוסמך" במשפטים (או בכל תחום אחר* ,ובלבד שברשות המועמד/ת תואר "בוגר"
במשפטים) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון משוקלל של  90לפחות.
*במקרה כזה תידרש עמידה בתנאים הבאים .1 :השלמת הקורס "תורת המשפט – סוגיות
מתקדמות" וסיומו בציון של  86לפחות .1 .השלמת סמינריון בהיקף  1שש"ס וקורס נוסף
בהיקף  1שש"ס אשר ייבחרו בהתאם לשיקול דעת של המנחה .ממוצע ציוני הסמינריון
והקורס ,חייב להיות  90לפחות.

 .iiעבודת גמר מחקרית (תיזה) בציון של  90לפחות ("טוב מאד").
ב .תלמידים שנדרשים להשלים כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)-
.i

מועמדים בעל תואר "מוסמך" במשפטים (או בכל תחום אחר* ,ובלבד שברשות
המועמד/ת תואר בוגר במשפטים) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל אשר לא
כתבו עבודת גמר מחקרית ,יוכלו להגיש את מועמדותם למסלול מחקר מקדים במידה
וסיימו את לימודי התואר השני בציון משוקלל של  90לפחות וקיבלו הסכמה בכתב של
המנחה המיועד/ת להנחותם בנושא המחקר המוצע* .במקרה כזה תידרש עמידה
בתנאים הבאים .1 :השלמת הקורס "תורת המשפט – סוגיות מתקדמות" וסיומו בציון
של  86לפחות  .1השלמת סמינריון בהיקף  1שש"ס וקורס נוסף בהיקף  1שש"ס אשר
ייבחרו בהתאם לשיקול דעת של המנחה .ממוצע ציוני הסמינריון והקורס ,חייב להיות 90
לפחות.

.ii

עם השלמת כתיבת עבודת המחקר (תיזה) בציון של  90לפחות ,יהיו התלמידים כשירים
להגיש את מועמדותם ללימודי דוקטורט.

1.1.1

ועדת הדוקטורט תדון במועמדויות העומדות בדרישות הקבלה כאמור לעיל ותמליץ על קבלה
בהתאם להישגים אקדמיים של המועמד/ת ,איכות המחקר המוצע והתאמת המנחה להנחית
המחקר ,ובהתחשב במצוינות אקדמית ובמשאבי הפקולטה .את ההחלטה הסופית על הקבלה
ללימודי תואר שלישי תקבל הרשות ללימודים מתקדמים ,בהתאם לתקנון לימודי התואר השלישי
של אוניברסיטת חיפה.

1.1.1

ועדת הדוקטורט ו/או הועדה המלווה תהיינה רשאיות לזמן את המועמד לראיון אישי עם הועדה
או עם אחד/ת מחבריה ,שהוסמכו לשם כך מטעמה.
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1.1.1

במקרים חריגים ויוצאים מן הכלל תוכל הועדה ,ברוב של חבריה ,להמליץ על חריגה מציון
המינימום של התואר השני וזאת במידה שהמועמד/ת פירסם/ה פרסומים מדעיים ,שזכו להערכה
מקצועית רבה ,או במקרים שבהם למועמד/ת הישגים ומעמד מקצועיים יוצאים מן הכלל.
ההמלצה תועבר לאישור של הדיקן ללימודים מתקדמים.

1.1.2

על המועמד/ת למסלול מחקר מקדים ,להגיש הצהרת כוונות מודפסת בהיקף של חמישה עמודים
(לא כולל ביבליוגרפיה) .הצהרת הכוונות תכלול:
.1תיאור נושא
 .1פירוט מטרות המחקר
 .1שיטת המחקר (מתודולוגיה)
 .1רשימה ביבליוגרפית ראשונית
הצהרה זו יחד עם חוות דעת המנחה ,תהווה חלק מתיק המועמדות שיועבר להחלטת ועדת
הדוקטורט.

 1.1מועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שלישי יוכלו להתחיל את לימודיהם בתחילת סמסטר החורף או
בתחילת סמסטר האביב.
 1.1לימודי תואר שלישי מחייבים ייעוץ ורישום בכל שנה משנות הלימוד .הודעות בדבר מועדי הייעוץ
והרישום תישלחנה במהלך חופשת הקיץ על ידי אגף מינהל התלמידים.
 1.2מסלול ישיר לדוקטורט
מועמדות ללימודי תואר שלישי במסלול ישיר לדוקטורט תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
א .קבלה לאחר סיום תואר ראשון  -בוגר במשפטים ( )LL.Bממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון
משוקלל של  92לפחות וקבלת הסכמה בכתב של המנחה המיועד/ת להנחיה בנושא המחקר
המוצע .ממועמד/ת שלמד/ה בתכנית משותפת תידרש עמידה בממוצע ציונים של 92
במשפטים וממוצע ציונים  90בחוג הנוסף.
ב .קבלה בתום שנה א' של לימודי התואר השני  :סיום לימודי השנה הראשונה ללימודי תוכנית
המוסמך ( )LL.Mבציון משוקלל של  92לפחות בקורסים בהיקף של  16שש"ס לפחות וקבלת
הסכמה בכתב של המנחה המיועד/ת להנחיה בנושא המחקר המוצע .בנוסף ,הגשת שתי
עבודות סמינריוניות .יש להשיג ציון של  90לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
ג .בשלב סגירת התואר השני ,תלמיד/ה במסלול הישיר לדוקטורט ,י/תוכל להגיש בקשה
להשמיט משקלול הציונים של התואר השני קורסים בהיקף של עד  1שעות לכל היותר
מהשעות הנדרשות לקבלת התואר ,ובלבד שקורסים אלו אינם מהווים חלק מלימודי החובה
בתכנית ,ושהתלמיד/ה עומדים במכסת הנקודות לסיום התואר.
 1.6כל האמור בפרק  1יחול על המסלול הישיר לדוקטורט בשינויים המחויבים.

 .4מהלך הלימודים והמחקר
 4.1מבנה הלימודים
1.1.1

תוכנית הלימודים תיקבע במסגרת מסלול אישי בהמלצת מנחה הדוקטורט ובאישור ועדת
הדוקטורט ,בהתחשב ברקע האקדמי של המועמד/ת ובנושא המחקר המוצע .סך כל היקף
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הדרישות לא יעלה על  1קורסים (לכל היותר  16שש"ס) .הוועדה תהיה רשאית להטיל חובת בחינה
(בכתב או בע"פ) בחלק מהקורסים או בכולם.
1.1.1

משך הלימודים לדוקטורט לא יעלה על ארבע שנים ויחולק לשני שלבים כמפורט להלן:
א .שלב מחקר א' :במהלכו תוגש הצעת מחקר מפורטת לאישור המנחה/ים ולאישור ועדת
הדוקטורט .אישור הצעת המחקר כאמור היא תנאי למעבר לשלב ב' .שלב זה לא יעלה על שנה
אחת.
ב .שלב מחקר ב' :בשלב זה ,שלא יעלה על שלוש שנים ,תושלם עבודת הדוקטורט.
ג .תהליך אישור הצעת המחקר ואישור הדוקטורט ינוהלו בהתאם לתקנון זה ולתקנון
הלימודים לתואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה.
ד .הארכת משך הלימודים מעבר לאמור בסעיף זה תהיה בסמכות ועדת הדוקטורט ובאישור
הדיקן ללימודים מתקדמים כאמור בתקנון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה.
ה .במקרים מיוחדים תוכל ועדת הדוקטורט ,בעקבות בקשה מנומקת של התלמיד/ה ובהסכמת
המנחה ,לאשר חופשה מהלימודים לתקופה של עד שנה.

1.1.1

סמינר דוקטורט וקורס מתודולוגי
א .על תלמידי המחקר להשתתף בסמינר דוקטורט אשר יתנהל במתכונת של קולוקוויום
בהנחיית חבר/ת סגל בכיר בפקולטה למשפטים .מטרת הסמינר להעמיק את יכולת המחקר
וליצור מסגרת תמיכה וקשרים הדדיים.
הסמינר יתקיים במתכונת שנתית ועל כל תלמיד/ת מחקר להשתתף במפגשי הסמינר במהלך
שלב א' ללימודיו/ה.

ב.

על תלמידי המחקר להשתתף בקורס מתודולוגי פקולטטי שמטרתו למפות מתודולוגיות מחקריות
עכשוויות ,ולהקנות אוריינות בסיסית במחקר כמותני ,איכותני ופרשני ביקורתי.
הקורס יתקיים במתכונת שנתית ועל כל תלמיד/ת מחקר להשתתף במפגשי הסמינר במהלך שלב
א' ללימודיו/ה.

 4.2מסלול ישיר לדוקטורט
1.1.1

מבנה הלימודים:
א .השתתפות בקורסים בהיקף של  18שש"ס לפחות ברמת מ"א (מתוכם  16שש"ס בציון
מספרי) ,וסיומם בציון משוקלל של  92לפחות .כחלק ממכסת הקורסים קיימת חובת
השתתפות בסדנת הכנה לכתיבת תיזה.
ד .הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך ,שנקבעה על ידי ועדת הפקולטה
ואושרה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים .יש להשיג ציון של  90לפחות בכל אחת משתי
העבודות הסמינריוניות .תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא השתתפות בקורסים בהיקף של
 16שש"ס לפחות ,סיומם בציון משוקלל של  92לפחות ,והגשת עבודה סמינריונית שזכתה
לציון  90לפחות.
ה .הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.
ו .משך הזמן המירבי להשלמת הדרישות הנ"ל הוא שנתיים.
ז .מעבר לשלב ב' יתקיים לאחר אישור הצעת המחקר לדוקטורט ועמידה בכל הדרישות הנ"ל.
ח .משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט במסלול זה הוא שלוש שנים.
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ט .עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט
כמפורט לעיל ,תוענק תעודת מוסמך האוניברסיטה במסלול הישיר.

1.1.1

ניתן בכל שלב לפרוש מן המסלול הישיר לדוקטורט .במקרה כזה יש להשלים את מכסת הלימודים
ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני בהתאם למסלול שאליו רוצה התלמיד/ה לעבור (א'
או ב').

1.1.1

אי השלמת חובות המסלול הישיר לדוקטורט תוך שלוש שנים ו/או אי-אישור הצעת המחקר
לדוקטורט ,תגרור העברה למסלול לימודים רגיל לתואר שני .לא תאושר הארכת לימודים
לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי התואר השני.

1.1.1

מבנה הלימודים המפורט בסעיף  1.1רלוונטי לתנאי הקבלה המפורטים לעיל בסעיף  1.2א ו-ב.

4.3

הגשת הצעת המחקר ואישורה

1.1.1

הצעת עבודת הדוקטורט ,אשר תוגש לועדת הדוקטורט ,תכלול:
א .פירוט שאלת המחקר העיקרית.
ב.

מיקומו של נושא העבודה בשדה חקר המשפט.

ג.

מתודולוגיית המחקר.

ד.

סקירת הספרות הרלוונטית הקיימת.

ה .מהלך המחקר המתוכנן.
ו.

התרומה המחקרית הצפויה.

ז.

רשימה ביבליוגרפית ראשונית.

1.1.1

הצעת המחקר תהיה בהיקף של עד  10עמודים מודפסים ברווח כפול.

1.1.1

לאחר קבלת אישור מהמנחה/ים על כך שהצעת המחקר המוצעת ראויה ,תפנה ועדת הדוקטורט
את הצעת המחקר לשיפוט.

1.1.1

שיפוט הצעת המחקר ייערך על ידי מומחים בדרגת מרצה בכיר ומעלה בתחום המחקר הרלוונטי,
ולפחות אחד ממוסד להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטת חיפה .בפניה למומחים לא יצוינו שמות
התלמיד/ה והמנחים.

1.1.2

לאור חוות דעת המומחים ,תחליט הועדה אם לאשר את הצעת המחקר .הועדה רשאית לבקש
תיקונים ו/או השלמות להצעת המחקר כתנאי לאישורה ,תוך התחשבות בחוות דעתו של המנחה.

1.1.6

העתקים מחוות דעת המומחים יועברו לעיון התלמיד/ה ללא ציון שמותיהם.

1.1.4

שינוי נושא המחקר ,צמצומו או הרחבתו מותנים בהסכמת המנחה ,באישור ועדת הדוקטורט
והועדה ללימודים מתקדמים וביידוע הרשות ללימודים מתקדמים.

1.1.8

הצעות מחקר לתואר שלישי ,הערות הקוראים והתייחסות הכותב/ת ו/או המנחה להערות אלה,
יישמרו במזכירות הפקולטה לתקופה של חמש שנים ויהיו זמינים לעיון על פי החלטת הדיקן.

4.4

דו"ח התקדמות
דו"ח התקדמות שנתי יאושר על ידי המנחה/ים ויוגש לועדת הדוקטורט בראשית כל שנת לימודים
אקדמית .עותק מן הדו"ח יישלח אל הרשות ללימודים מתקדמים.
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מצב אקדמי לא תקין

4.4

מצב אקדמי לא תקין מתקיים באחד מהמקרים הבאים:
1.2.1

בשלב א':
א .אי הגשה של הצעת המחקר עד תום השנה הראשונה ללימודים (כולל חופשת
הקיץ) וזאת מבלי שאושרה אורכה.
ב.

אי הגשה של הצעת המחקר ו/או אישורה עד תום תקופת ההארכה שניתנה
במקרים שבהם אושרה אורכה.

ג.

אי ביצוע ייעוץ ורישום ללימודים במועד בכל אחת משנות הלימודים לתואר.

ד .אי חזרה ללימודים בתום חופשה מאושרת וזאת מבלי שניתנה על כך הודעה
במועד שנקבע על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.
1.2.1

בשלב ב':
א .אי הגשת דו"ח התקדמות שנתי בראשית כל שנת לימודים.

1.2.1

ב.

אי הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט תוך שלוש שנים מיום תחילת הלימודים
(כולל חופשת הקיץ) וזאת כאשר לא אושרה אורכה.

ג.

אי חזרה ללימודים בתום חופשה מאושרת וזאת מבלי שניתנה על כך הודעה
במועד שנקבע על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

ד.

אי ביצוע ייעוץ ורישום ללימודים במועד בכל אחת משנות הלימודים לתואר.

במסלול ישיר לדוקטורט:
א .אי הגשה של הצעת המחקר עד תחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

1.2.1

ב.

אי השלמת חובות המסלול כמפורט בסעיף (1.1.1ה) תוךשלוש שנים.

ג.

אי עמידה בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב' כמפורט בסעיף (1.1.1ג).

בהמלצת ועדת הדוקטורט ,בסמכות הדיקן ללימודים מתקדמים להפסיק את לימודי התלמיד/ה
בגין מצב אקדמי לא תקין.

 .4הגשת עבודת הדוקטורט
 2.1מקום כתיבת עבודת הדוקטור ט
עבודת הדוקטורט תיכתב באוניברסיטת חיפה .במקרים מיוחדים רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים,
לאחר המלצת ועדת הדוקטורט ,להתיר כתיבת עבודת הדוקטורט או חלקה במוסד מדעי אחר
בישראל או בחו"ל ,וזאת בהסכמת המנחה/ים ובפיקוחם .תקופת הלימודים במוסד האחר תיכלל
במסגרת התקופה הכוללת הנדרשת לסיום לימודי התואר השלישי.
 2.1גם במקרה בו יינתן אישור כאמור ,על התלמיד/ה לשהות באוניברסיטת חיפה במשך שנה אחת
לפחות.
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 2.1שפת העבודה
הצעת המחקר ועבודת הדוקטורט יוגשו בשפה העברית .בהסכמת המנחה/ים ובאישור ועדת
הדוקטורט ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים ניתן להגיש את הצעת המחקר ואת עבודת הדוקטורט
בשפה האנגלית.
 2.1מתכונת העבודה
א .העבודה תהיה ערוכה לפי כללי ציטוט אחיד ,המפורסמים באתר כתב העת כגון" :דין ודברים"
המוצא על ידי הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה ,או על פי הכללים שפורסמו על-ידי
ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ומופיעים באתר האינטרנט של כללי האזכור האחיד בכתיבה
המשפטית.
ב .היקף העבודה לא יעלה על  120עמודים בעברית או  120באנגלית ,לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים.
כל חריגה טעונה המלצת המנחה/ים ואישור ועדת הדוקטורט.
 2.2הגשת עבודת הדוקטור ט
עם סיום המחקר ,תוגש העבודה לועדת הדוקטורט במתכונת שנקבעה על ידי הרשות ללימודים
מתקדמים ובצרוף אישור המנחה/ים על הגשת העבודה לשיפוט.
 2.6הגשת עבודת דוקטור ט המבוססת על מאמרים
הכנה והגשה של עבודת דוקטורט המבוססת על מאמרים של התלמיד/ה תתנהל בהתאם למפורט
בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים בסעיפים .19.1-19.2

 .6הליכי שיפוט עבודת הדוקטורט
 6.1נוהלי השיפוט
6.1.1

הדיקן ללימודים מתקדמים יקבע את שופטי עבודת הדוקטורט בהתחשב בהמלצת הועדה
הפקולטטית ללימודי תואר שלישי.

6.1.1

השופטים יהיו חברי סגל תקניים במוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ,מדרגת
מרצה בכיר ומעלה במסלול א'.

6.1.1

לא יתמנו שופטים אשר להם יחסי תלות עם התלמיד/ה שעבודתו/ה הוגשה לשיפוט.

6.1.1

עבודת הדוקטורט תישלח לשיפוט אל:
א .מנחה/י העבודה.
ב.

6.1.2

שני שופטים שלא מהסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.

במקרה שמונתה ועדה מלווה ,תישלח עבודת הדוקטור לשיפוט אל:
א .מנחה/י העבודה.
ב .חברי הוועדה המלווה.
ג .שופט/ת נוסף/ת שלא מחברי הועדה ושלא מהסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.
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6.1.6

בהתקיים נסיבות מיוחדות ,רשאית ועדת הדוקטורט באישור הדיקן ללימודים מתקדמים למנות
שופט/ת נוסף/ת בכל שלב בתהליך השיפוט.

6.1.4

השופטים יתבקשו:
א .להעריך את העבודה בכתב בהתאם להנחיות להגשת חוות דעת של שופטים לעבודת דוקטורט.
ב .להעביר חוות דעת לא יאוחר מחודשיים מיום קבלת העבודה .אם תקופה זו חופפת את פגרת
הקיץ ,תינתן אורכה של חודש נוסף.
ג .לערוך שיפוט חוזר של עבודת הדוקטורט המתוקנת ,במידה ונדרש ביצוע תיקונים כתנאי
לאישור העבודה; וזאת במקרים שבהם ביקשו השופטים לבדוק שנית את העבודה המתוקנת
בטרם אישורה.

 6.2דו"ח השיפוט
6.1.1

6.1.1

דו"ח השיפוט יישלח על ידי השופטים אל הרשות ללימודים מתקדמים ,ויכלול המלצה אחת מן
הבאות:
.1

לאשר את העבודה ולהעניק את התואר "דוקטור לפילוסופיה".

.1

לאשר את העבודה בכפוף לתיקונים ושינויים ,וזאת מבלי לבקש את העבודה לעיון חוזר.

.1

לדרוש הכנסת תיקונים ושינויים בעבודה ולקבלה לעיון חוזר.

.1

לקבוע כי העבודה אינה עונה על הדרישות לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה".

לא יינתנו ציונים מספריים לעבודת הדוקטור.

 6.3הדיון בדו"ח השיפוט
6.1.1

לאחר קריאת חוות דעת השופטים ולאחר היוועצות עם המנחה/ים ,תחליט ועדת הדוקטורט אם
להטיל על תלמיד/ת המחקר ביצוע תיקונים או שינויים ,כפי שפורטו בחוות הדעת ,גם אם
תיקונים אלו לא נדרשו על ידי הבודק/ת כתנאי לאישור הדוקטורט.

6.1.1

אם חוות הדעת דורשת הכנסת תיקונים ,שינויים או השלמות כתנאי לאישור העבודה ,יהיה על
התלמיד/ה להגיש עבודה מתוקנת בהתאם לדרישות ובמקרים בהם התנה הבודק את אישור
העבודה בבדיקה חוזרת ,העבודה המתוקנת תישלח אליו לצורך בחינת התיקונים.

 6.4אי אישור עבודת הדוקטורט
6.1.1

אם בתום הליך השיפוט תקבע ועדת הדוקטורט כי העבודה אינה ראויה להתקבל כעבודת דוקטור,
ישלח הדיקן הודעה בכתב אל התלמיד/ה.

6.1.1

תלמיד/ת המחקר רשאי/ת לערער בכתב על ההחלטה בפני הדיקן ללימודים מתקדמים תוך ששה
חודשים מתאריך ההודעה על אי אישור העבודה .הדיון בערעור ייערך על ידי ועדה אד-הוק שיקבע
הדיקן ללימודים מתקדמים מקרב חברי המועצה ללימודים מתקדמים .החלטת ועדה זו הינה
סופית.

 6.4משך השיפוט
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6.2.1

דו"ח השיפוט יימסר לא יאוחר מחודשיים מיום שנמסרה העבודה לידי השופט/ת .אם תקופה זו
חופפת את פגרת הקיץ ,תינתן אורכה של חודש נוסף.

אם כעבור התקופה האמורה לא יתקבל דו"ח השיפוט ,ייבדק העניין בידי הדיקן ללימודים מתקדמים.

 .7שונות
 4.1הפסקת לימודים ,חידושם ,הארכתם וחופשת לימודים
הפסקת הלימודים ,חידושם ,הארכתם וחופשת לימודים יתנהלו בהתאם להנחיות תקנון הרשות ללימודים
מתקדמים בסעיפים  11.1-11.2בשינויים המחויבים.
 4.1זכויות יוצרים
4.1.1

דוקטור של אוניברסיטת חיפה ,שעבודת המחקר שלו/ה אושרה על ידי המוסדות האקדמיים
המוסמכים של האוניברסיטה ,זכאי/ת לפרסם את תוצאות מחקרו/ה כולן או חלקן ,תוך כדי ציון
כי העבודה נכתבה באוניברסיטת חיפה כחלק ממילוי החובות לקבלת התואר .הפקדתה של
העבודה בספריית האוניברסיטה מבטיחה מתן פומביות לתוצאות המחקר ומיועדת להבטיח את
ההפצה החופשית של הידע.

4.1.1

תלמיד/ת דוקטורט ,שעבודתו/ה אושרה כנ"ל ,רשאי/ת לבקש כי העבודה לא תועבר לספרייה ולא
תצוטט ,אם חלה עליה חובת החיסיון או שהיא מהווה נושא לרישום פטנט ,כאמור בסעיף 4.1.1
להלן .במקרה זה תועבר בקשה מנומקת בכתב ובה יצוין פרק הזמן שבו מתבקש עיכוב מתן
הפומביות לעבודה .הדיקן ללימודים מתקדמים מוסמך להחליט בנדון ,לאחר שישקול את
הנימוקים .בכל מקרה ,עליו לסייג את החלטתו לתקופה מוגדרת ,תוך כדי הקפדה על קיום חוקי
החיסיון ,ככל שזה יהיה דרוש .האוניברסיטה שומרת על זכותה לפרסם תקצירים של עבודות
דוקטורט במסגרות שתראה לנכון.

4.1.1

לגבי העבודות אשר עשויות לשמש נושא לפטנט ו/או נושא להפקת רווחים-מחבר/ת העבודה,
המנחים (אם העמידו לרשות המודרך/ת חומר שעשוי היה לשרת אותו/ה) והאוניברסיטה הם בעלי
עניין .כמו כן ,עשויים גורמים חיצוניים שהשתתפו במימון המחקר להיות בעלי עניין ,אם הותנה
הדבר מפורשות בעת הענקת המימון .על טיב העניין יחליט הדיקן ללימודים מתקדמים בהתייעצות
עם הגורמים המוסמכים לכך.

4.1.1

העמיד/ה המנחה לרשות התלמיד נתונים ,ממצאים או אינפורמציה ,הקשורים בעבודת
הדוקטורט  ,טעון כל פרסום של העבודה או חלקה הסכמת המנחה והתלמיד/ה גם יחד .החתמת
התלמיד/ה על ידי המנחה תתבצע עוד בשלב אישור נושא המחקר .בפרסום מוקדם זה קיימת
חובה לציין כי המחקר בוצע באוניברסיטת חיפה כחלק מן הדרישות לקבלת התואר "דוקטור
לפילוסופיה" .לא הותנה סייג כלשהו לפרסום תוצאות המחקר בשלב הנ"ל ,ניתן יהיה לפרסם את
תוצאות המחקר תוך כדי ציון כי העבודה נכתבה באוניברסיטת חיפה כחלק מן הדרישות לקבלת
התואר "דוקטור לפילוסופיה" .במקרה זה ,זכויות היוצרים הספרותיות עומדות במלואן לזכות
המחבר/ת.
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4.1.2

האחריות הבלעדית על הנתונים עליהם התבססה עבודת הדוקטורט ,איסופם ומהימנות הצגתם,
על כל המשתמע מכך ,מוטלת על התלמיד/ה.

4.1.6

במקרה של חילוקי דעות לגבי הנאמר לעיל ,תיערך פניה על-ידי התלמיד/ה לדיקן ללימודים
מתקדמים ,אשר ימנה ועדת בוררות אד-הוק על פי שיקול דעתו .החלטת ועדת הבוררות היא
סופית.
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