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הנחיות להגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים
עבודת דוקטורט הכוללת מאמרים
א

לאחר ששני מאמרים לפחות התקבלו לפרסום בכתב עת שפיט ומאמר אחר הוגש
לפרסום ,רשאי הסטודנט להגיש בקשה לכתוב עבודת דוקטור במתכונת זו ,בתנאי
שהמאמרים קשורים ישירות לנושא המחקר.
אם אחד המאמרים שנכללים בעבודה הופיע בכתב עת מדעי מהרמה הגבוהה ביותר רשאי
בל"מ לאשר עבודת דוקטור הכוללת מלבד מאמר זה ,רק מאמר אחד נוסף ,שהתפרסם או
שהתקבל לפרסום לפי הכללים דלעיל.
סטודנט יוכל לקבל זכאות לתואר רק לאחר שכל שלושת המאמרים התקבלו לפרסום.

ב

בקשת הסטודנט לכתיבת עבודה הכוללת מאמרים תכלול:
( )1טופס שמילא הסטודנט להגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים .ניתן להוריד
את הטופס ממאגר הטפסים שבאתר בל"מ.
( )2נימוקים לבקשה.
( )3תקציר הצעת המחקר.
( )4עותק של המאמר או המאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום בכתב עת שפיט וכן
תדפיסי המאמרים האחרים במתכונת שבה נשלחו לפרסום.
יש לצרף דף נפרד ובו רשימת המאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום ,וכן שמות כתבי העת
שבהם פורסמו או התקבלו המאמרים לפרסום ,בציון מספר העמודים של כל מאמר .יש לדרג
את רמת העיתון.
יש לצרף בנפרד צילום של עמוד ראשון של כל מאמר.
( )5פירוט לגבי פרקים נוספים של תוצאות או מאמרים המתוכננים להיכלל בעבודה.
( )6סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר – כיצד הם אמורים ליצור מבנה המשכי
והגיוני ועונים על הנושא הנחקר.
( )7דברי הסבר של הסטודנט על תרומתו למאמרים המצורפים.
( )8מכתב מלווה ממנחה העבודה או מהמנחים ,המפרט:
(א) מה הייתה תרומת הסטודנט למאמרים? מה היה חלקו של הסטודנט ביחס
לחלקם של המחברים האחרים? האם הוא כתב את המאמר? האם הוא ביצע
את הניסוי?
(ב) מה היתה תרומת המחברים שאינם מנחי העבודה (אם יש כאלה)?
(ג) איכות המאמרים ואיכות כתבי העת שבהם פורסמו.

( ) 9מכתב מהמחברים האחרים של המאמרים ,המאשר את הסכמתם להכללת המאמרים
בעבודת הדוקטור.
( )11הצהרת הסטודנט כי הוא מתחייב שכל פרסום של עבודת הדוקטור ייעשה תוך
הקפדה על זכויות היוצרים של המחברים הנוספים של המאמרים ,וכן של הבמות
שבהן הופיעו המאמרים.
( )11יש לציין את מספר העמודים של המאמרים שהתקבלו לפרסום.
יש לציין את מספר המאמרים שהוגשו בנוסף לאלה שהתקבלו לפרסום.
ג הוועדה המחלקתית תדון בבקשה ותחליט אם לאשר הגשת עבודת דוקטור הכוללת
מאמרים ותעביר את המלצתה לדקן בל"מ.
ד הגשת עבודת מאמרים לשיפוט
( )1לאחר קבלת האישור להגשת עבודת דוקטור הכוללת מאמרים יגיש הסטודנט את
העבודה במתכונת הנדרשת עפ"י התקנון ,כולל תקציר בעברית ,תקציר באנגלית
והסבר מפורט כיצד המאמרים יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים על הנושא הנחקר.
במידת הצורך ועפ"י החלטת המנחה יוסיף הסטודנט:
()2
(א) מבוא תיאורטי שיכלול סקירה רחבה ועדכנית של תחומי המחקר הנכללים
בעבודה.
(ב) פרק על שיטות המחקר ,המרחיב את מה שמתואר בקצרה במאמרים .תשומת
לב מיוחדת ומפורטת תינתן לשיטות המחקר שפותחו במהלך העבודה.

()3

()4
()5

(ג) פרק דיון וסיכום ,שיכלול הרחבה של תיאור התוצאות ומשמעותן ,מעבר למה
שהוצג במאמרים .כמו כן יכלול פרק זה ציון מיוחד של החידושים ותרומתם
לתחום המחקר הנדון.
מכתבים מהמנחה וממחברים נוספים של המאמרים (אם יש) ,שיתייחסו לכל
המאמרים במתכונת המכתבים הנזכרים בסעיפים ( 11ב) ( )7ו( 11 -ב) ( ,)8יצורפו
כנספחים לעבודה.
התקצירים ,ההסבר לגבי השתלבות המאמרים במבנה העבודה ,המאמרים עצמם
והמכתבים ישוכפלו בגודל אחיד וייכרכו יחד.
המאמרים יופיעו בעבודה בשפת פרסומם .שאר החלקים של עבודת הדוקטור יהיו

כתובים בעברית ,אלא אם כן יינתן אישור מיוחד בהתאם לכללים המופיעים בתקנון
ובהתאם למפורט סעיף  4.7לעיל.
( )6עבודת מאמרים תאושר סופית לאחר שהתקבלו שלושה מאמרים.
ה שיפוט העבודה
הליכי השיפוט של עבודת דוקטור הכוללת מאמרים ונהלי מסירת הדוקטורט וסיום
הלימודים יהיו בהתאם להליכים המקובלים והמפורטים לעיל.
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