הנחיות להגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים
תלמיד רשאי לכתוב עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים מחקריים שהתקבלו לפרסום בכתבי עת שפיטים
וקשורים ישירות לנושא המחקר שאושר על-ידי הוועדה לתלמידי מחקר )בפרסום יש להקפיד על הכללים
המפורטים בפרק  14סעיף ד' שלהלן(.
עבודת דוקטור כזו תכלול לפחות שלושה מאמרים ,שהתפרסמו או שהתקבלו לפרסום ,אשר התלמיד המגיש
היה בעל התרומה הדומיננטית לתוכנם המחקרי .עובדה זו תבוא לידי ביטוי בהיות הסטודנט מחבר יחיד או
ראשון במאמרים ,מלבד בתחומי מחקר בהם מקובל סדר אחר של שמות המחברים ובמקרה זה יעיד המנחה על
תרומתו של הסטודנט למאמר .הועדה תוכל לאשר הכללת מאמר אחד שבין מחבריו שני תלמידים ,לכל היותר,
שתרומתם הוכרה כדומיננטית ושוה בערכה ,כחלק מעבודות הדוקטור של שני התלמידים.
אם אחד המאמרים שנכללים בעבודה הופיע בכתב עת מדעי מהרמה הגבוהה ביותר ,תוכל הועדה לאשר עבודת
דוקטור הכוללת מלבד מאמר זה רק מאמר אחד נוסף ,שהתפרסם או שהתקבל לפרסום ,לפי הכללים דלעיל.
הליך ההגשה של עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים ,מפורט להלן:
א.

לאחר ששני מאמרים התקבלו לפרסום בכתב עת שפיט ולפחות מאמר אחד נוסף נשלח לפרסום,
עוד בטרם התקבלו לפרסום כל המאמרים כנדרש לעיל ,רשאי התלמיד להגיש בקשה לכתוב עבודת
דוקטור במתכונת זו.

ב.

בקשת התלמיד תכלול:
) (1טופס אשר מילא הסטודנט להגשת עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים ,ניתן להוריד את
הטופס ממאגר הטפסים של תואר שלישי הנמצא באתר של בר-אילן.
)(2

נימוקים לבקשה.

)(3

תקציר הצעת המחקר.

)(4

עותק של המאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום בכתב עת שפיט וכן תדפיסים של
המאמרים האחרים במתכונת בה 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.

)(5

פירוט לגבי פרקים נוספים של תוצאות או מאמרים המתוכננים להכלל בעבודה.

)(6

סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר .כיצד הם אמורים ליצור מבנה המשכי והגיוני
ועונים על הנושא הנחקר.

)(7

דברי הסבר של התלמיד על תרומתו למאמרים המצורפים.

)(8

מכתב מלווה ממנחה/י העבודה ,אשר יישלח גם אל שופטי העבודה .המכתב יפרט:
)א( מה היתה תרומת התלמיד למאמרים? מה היה חלקו של התלמיד יחסית לחלקם של
המחברים האחרים? האם כתב את המאמרים? האם ביצע את הניסויים?
)ב( מה היתה תרומת המחברים שאינם מנחי העבודה )אם יש כאלה(?
)ג(

ג.

איכות המאמרים ואיכות כתבי העת שבהם פורסמו או יפורסמו המאמרים.

)(9

מכתב מהמחברים האחרים של המאמרים ,המאשר את הסכמתם להכללת המאמרים
בעבודת הדוקטור.

)(10

הצהרת התלמיד 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.

הוועדה לתואר שלישי תדון בבקשה ותחליט אם לאשר הגשת עבודת הדוקטור המורכבת
ממאמרים.

ד.

הגשת העבודה
)(1

לאחר קבלת האישור להגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים יגיש התלמיד את
העבודה במתכונת הנדרשת על פי התקנון ,כולל תקציר בעברית ,תקציר באנגלית ,מבוא
תיאורטי שיכלול סקירה רחבה ועדכנית של תחומי המחקר הנכללים בעבודה ,הסבר מפורט
כיצד המאמרים יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים על הנושא הנחקר והסבר של
החידושים בעבודה ותרומתם לתחום המחקר הנדון.

)(2

התלמיד יכלול בעבודה:
)א( פרק על שיטות המחקר המרחיב מעבר למה שמתואר בקצרה במאמרים .תשומת לב
מיוחדת ומפורטת תינתן לשיטות המחקר שפותחו במהלך העבודה.
)ב( פרק דיון וסיכום שיכלול הרחבה של תיאור התוצאות ומשמעותן ,מעבר למה שהוצג
במאמרים.

)(3

המאמרים עצמם וכל החומר המוזכר בסעיף  11ד ) (1ישוכפלו בגודל אחיד ויכרכו יחד.

)(4

המאמרים יופיעו בעבודה בשפת פרסומם .שאר החלקים של עבודת הדוקטור יהיו כתובים
בעברית ,אלא אם כן ניתן אישור מיוחד ,בהתאם לכללים המופיעים בתקנון.
התלמיד יגיש את מכתב המנחה המוזכר בסעיף ב' ) (7בשלושה העתקים ,עם הגשת העבודה.

)(5
ה.

שיפוט העבודה
הליכי השיפוט של עבודת דוקטור הכוללת מאמרים יהיו בהתאם להליכים המקובלים המפורטים
בהמשך תקנון זה.

