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 2020-2021לשנת  PhDלימודים לתואר 
 

 אודות
 

ציבורי כמוסד חוץ ופועלת תחת העמותה לקידום קשרי  שנה 20לפני כ מכללת הכרמל, נוסדה 
 .שנה דימקבלת אישורי מנהל תקין מופועלת תחת פיקוח  . העמותהללא כוונות רווח

 
בהקניית השכלה גבוהה לסטודנטים ונחשבת כמובילה  הקמתההמכללה עוסקת מאז 

 .ותואר שני באוניברסיטאות בחו"ל (PhD) דוקטורט דיבלימו
 

רחב של אוניברסיטאות מובילות וון מגב "Part Time" דוקטורט בשיטת דיהמכללה מציעה לימו
 .Distance learningולימודי תואר שני בשיטת  (,אירופה )מזרח ומערבכל רחבי ב
 

 גףאשר קיבלו הכרה ע"י האלפי בוגרים לתואר ראשון ומאות בוגרים לתואר שני ושלישי למכללה 
 .להערכת תארים של משרד החינוך

 
מערכת החינוך, אנשי צבא וכוחות הביטחון,  דינה, עובדימ דיהמכללה מעניקה שירות לעוב

  ד.זר הציבורי ועומגה דיעוב
 

באוניברסיטאות מובילות באירופה  לימודי דוקטורטשירותי ייעוץ והכוונה למציעה המכללה 
נה, פסיכולוגיה, משפטים, דיבתחומים הבאים: חינוך, מנהל עסקים, מנהל ציבורי, מדעי המ

, כלכלה, ניהול, היסטוריה, פילוסופיה, , מדעי החברהתקשורת, מדעי החברה, מדעי הרוח
 ...ועוד טכנולוגיית מידע, גיאוגרפיה

 
 

 רק אצלנו
 

  באירופה.  אוניברסיטאותב בהקניית השכלה גבוהה שנה 20ניסיון מוכח של כ 
 

 ( מאות בוגרים לתואר דוקטורPhDבמגוון רחב של התמחויות ). 
 

 להערכת תארים של משרד החינוך בישראל גףכל המוסדות  מוכרים ומאושרים ע"י ה. 
 
  חברי  מזרח ומערב –לימודים בכל מדינות אירופה(IAU ,AEU  ותוכניותErasmus .) 
 

   כלול במחיר -סל שירותים רחב לסטודנטים. 
 

 בכל שלבי הלמידה הכוונה ויעוץ אישי לסטודנט. 
 
  מלגות לימודיםנוחים, מימון חוץ בנקאיתנאי תשלום ,. 
 

  נציגי האוניברסיטאות באירופהישיר בין הסטודנט לקשר. 
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 2020-2021לשנת  PhDלימודים לתואר 

 
 מידע כללי

 לימודים במזרח אירופה ולימודים במערב אירופה. הלימודים מוצעים בשני ערוצים מרכזיים:

 

אוניברסיטאות עיקריות ברומניה ומולדובה. למכללה יש  8מוצעים ב  הלימודים במזרח אירופה

מאות בוגרים אשר סיימו בהצלחה את לימודיהם באוניברסיטאות במזרח אירופה ניסיון בהכוונת 

 להערכת תארים של משרד החינוך הישראלי. גףהכרה מה ואשר קיבלו

, מנהל ציבורי, משפטים, מנהל של התמחויות ובהם: חינוך רחבהאוניברסיטאות מציעות מגוון 

 עסקים, מדעי החברה, תקשורת, כלכלה, ועוד...

הניסיון הרב וההתמקצעות בעבודה מול האוניברסיטאות לאורך כל כך הרבה שנים מקנים לנו 

 לסטודנטים.ומסגרת יציבה יתרון משמעותי ומאפשרים לנו לספק שירות מקצועי 

 לאוניברסיטאות האם כקבוצה מאורגנת. לרוב הסטודנטים הלומדים במזרח אירופה נוסעים 

 כתיבתבליווי , , תרגום מסמכי קבלהמלא כולל את שכר הלימודמחיר הלימודים במזרח אירופה 

טיסה ולינה בשנת הלימודים בכל תקופת הלימודים,  תמיכהתרגום ההצעה, עבודת המחקר, 

 הראשונה. 

 

מוצעים בכל מדינות האיחוד האירופי ובהם: אוסטריה, איטליה,  במערב אירופה הלימודים

 גיה, ספרד, פורטוגל, שבדיה, שוויץ ועוד.באירלנד, בלגיה, בריטניה, דנמרק, הולנד, נור

 פרטני ותפור בהתאם לתחום ההתמחות.הטיפול בסטודנטים הלומדים במערב אירופה הינו 

החינוך  להערכת תארים של משרד גףבמערב אירופה מוכרות ע"י הכל האוניברסיטאות המוצעות 

 ונבחרו בקפידה על ידי צוות המכללה.
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 הנחיות ותנאי קבלה 

 :מסמכים הדרושים להרשמה
 ציונים )רצוי באנגלית( ןליויוג תמקורי התעוד - A.Bתעודת תואר ראשון  ▪

 ציונים )רצוי באנגלית( ןליויוג תמקורי התעוד - A.M תעודת תואר שני ▪
 9:00-12:30, מדי יום בשעות 02-5601371ניתן לבקש במשרד החינוך:  – תעודת בגרות ▪

 צילום צבעוני של דרכון בתוקף ▪

 צילום צבעוני של תעודת זהות + ספח פתוח ▪
 אישור היעדר רישום פלילי מהמשטרה ▪

 תמונות פספורט 7 ▪
 באנגלית עפ"י תקן אירופאיקורות חיים  ▪

 אישור רפואי המעיד על בריאות תקינה ללא מחלות מידבקות ▪
 תעודת לידה בעברית ובאנגלית   ▪

 (.ניתן לבקש במשרד הפנים "אישור רישום במרשם האוכלוסין", שמחליף את תעודת הלידה ותעודת הנישואין)תעודת נישואין  ▪

  כולל חותמת וחתימה אקדמי-מגורם מקצועימכתבי המלצה  ▪
 רשם ללימודי תואר שלישי     ימכתב בקשה באנגלית לאוניברסיטה לה ▪

 עמודים, כולל ביבליוגרפיה עדכנית( 11-20)בהיקף של כ  הצעת מחקר לתזת הדוקטורט ▪
 עמודים( 2-3)בהיקף של כ  הצעת מחקר לתזת הדוקטורטתקציר  ▪

  מכללת הכרמלטופס הרשמה לתואר שלישי של  ▪

  אוניברסיטת האםטופס הרשמה לתואר שלישי של  ▪
 

 כל המסמכים יתורגמו לאנגלית ויעברו תהליך של אישור נוטריוני )אפוסטיל( ע"י המכללה. 
 

 מתכונת הלימודים

. שיטת לימוד זו  ידועה ומקובלת בעולם ואינה כרוכה בלימודים   PART TIMEהלימודים מתקיימים  בשיטת ▪
 . Distance Learningבתוך שלוחה בנוסח של  

 מחקר. /תת לאוניברסיטה ללימודים במעמד של תלמיד/ית מתקבל/הסטודנט ▪

אשר מנחה ה בהובלתלאחר אישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות נקבעת תכנית  מחקר  ▪
 . בחו"ל האוניברסיטה מטעםנקבע 

 . והתקדמות בפועל של הסטודנט שנים בהתאם לנהלי האוניברסיטה 3-5משך הלימודים  ▪
 ההנחיה והגשת התיזה מתקיימים בשפה האנגלית. ▪

 ההגנה על התיזה מתבצעת במדינת האם ובהתאם לנהלים הנהוגים במדינה זו.  ▪
 

 הישראלי ובכל העולם.התואר באוניברסיטאות מוכר על ידי משרד החינוך 

 מסלולי הלימוד מגוונים ויקבעו באופן אישי עפ"י הצעת המחקר
 

       תנאי קבלה
 מוכר ומלא + תואר ראשון.  M.A. תואר 1 

 המחקר. הצעת. אישור 2 

 מוסד האם )וועדת קבלה(. . ראיון אישי ב3 
 . יכולת התמודדות עם טקסט אקדמי באנגלית.           4 

כגון:  הלימודים במוסד האם. ייתכנו דרישות נוספות בהתאם להנחיות המוסד, הפקולטה או תוכנית 5 
 מבחן קבלה או מבחן בשפה אנגלית. 

 

 נהלי רישום והנחיות:
 להציג את כל המסמכים הנחוצים להרשמה עפ"י דרישות האוניברסיטה.נדרש כל מועמד   ▪

 יישלח לתרגום ואישור נוטריוני כדי להעבירו לאוניברסיטה.עם סיום הכנת תיק המסמכים, התיק   ▪

 לוח זמנים ונהלי לימוד ימסרו לאחר אישור ההרשמה ואישור הצעת המחקר מטעם האוניברסיטה.  ▪
 עם ההרשמה ייקבע מנחה אשר ילווה את הדוקטורנט לאורך כל תקופת המחקר.  ▪

 המנחה האקדמי בחו"ל והמכללה.אום עם ינסיעה לקמפוס האוניברסיטה תתבצע לאחר ת  ▪
 ישראל.  מדינת התואר האקדמי הינו של האוניברסיטאות המוזכרות לעיל, ולא של   ▪

  . האחריות האקדמית חלה של הלימודים אדמיניסטרטיביה בהיבטבסטודנט רק  מלווה ותומכתהמכללה   ▪
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 בחו"ל. ת האםעל אוניברסיט באופן בלעדי וישיר   
 

 2020-2021שנת הלימודים ב PhDלתואר במזרח אירופה ימודים ל
 :ותהידועו ותתיקוהו תוהממלכתי תאובאוניברסיט

Moldova State University, Chisinau, Moldova (MSU) ▪ 
Tiraspol State University (TSU) ▪ 

Free International University of Moldova (ULIM) ▪   
Moldova State Institute of International Relations (IRIM) ▪ 

Ion Creangă-  State Pedagogical University of Chisinau (UPSC) ▪ 
West University of Timisoara (UVT) ▪     

Babes-Bolyai University – Cluj Napoca (UBB) ▪    
University of Petrosani ▪    

 
 מת המוסדות להשכלה גבוהה ברשי מופיעות אותהאוניברסיטכל 

 (PhDוסמכים להעניק תואר שלישי )המ
 

Moldova State University-MSU ▪ 
 st. Alexe Mateevici, 60 Chisinau MD-2009, Republic of Moldova 

 חברה ולוקחת חלק פעיל בפרויקטים בינלאומיים יוקרתיים  מחלקות. 54-פקולטות ו 12כיום כוללת   .1946-נוסדה ב
 .)איגוד האוניברסיטאות של אירופה ואסיה( AEU -)האיגוד הבינלאומי של האוניברסיטאות( ו IAU -ב

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tiraspol State University-TSU ▪ 

 Street Iablocikin 5, or. Chisinau MD 2069, Republic of Moldova 
פקולטות: פיסיקה, מתמטיקה וטכנולוגיות מידע, ביולוגיה וכימיה, גיאוגרפיה, חינוך  5. כיום כוללת  1930 -נוסדה ב

 סטודנטים. 4500חברי סגל ומעל  218ובלשנות, 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Free International University of Moldova – ULIM ▪ 
 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova52 

 פקולטות ומונה  7טים בינלאומיים וכוללת מודרני ודינמי. עומדת בסטנדרומהווה מרכז אוניברסיטאי  1992 -נוסדה ב
 סטודנטים. 5000 -כ

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    ▪ Moldova State Institute of International Relations - IRIM 

    54  Puşkin  str. Chisinau, Republic of Moldova 
 מדינות ומשתתפת בפרויקטים  17 -אוניברסיטאות בעולם מ 30אקדמי עם -ושומרת על קשר מדעי 2003  -נוסדה ב    
 של המערכת האירופאית. 8אירופאיים בינלאומיים. תוכנית הלימודים מתנהלת לפי תהליך בולוניה, רמה     

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    ▪ Ion Creangă-  State Pedagogical University of Chisinau 

  str. Ion Creangă, nr. 1, MD-2069 Chișinău, Republic of Moldova 
 התמחויות.  40-פקולטות המכשירות את הבוגרים במעל ל 8. מתמחה בלימודי פדגוגיה וכוללת 1940 -הוקמה ב 

 לאוניברסיטה קשרים אקדמיים עם אוניברסיטאות ברחבי העולם.
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

West University of Timisoara (UVT) ▪  
Blud. Vasile Parvan No 4 , 300223 Timisoara, Romania 

סוציולוגיה ופסיכולוגיה, ספרות,  פיזיקה, מתמטיקה, ,ומנהל פקולטות: כלכלה 13 .  כוללת1944בדצמבר  30-הוקמה ב
 .חינוך גופני וספורט, מדעי המדינה ותקשורתפילוסופיה והיסטוריה, כימיה וביולוגיה, משפטים, מוזיקה, אמנויות, 

 אוניברסיטאות ברחבי אירופה, אמריקה, אסיה, אפריקה וישראל.  30-לאוניברסיטה הסכמים אקדמיים עם למעלה מ
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Babes-Bolyai University (UBB) ▪ 
Str. M.Kogalniceanu No 1, 400084 , Cluj-Napoca, Romania 

 ממוקמת באזור גיאוגרפי המאופיין בקבוצות אתניות ודתיות שונות.. המוסד האקדמי הוותיק ביותר ברומניה
 אירופיות ואמריקניות. -ברוב האגודות האקדמיות  השותפה פעילו פקולטות 21 מוניטין בינלאומי. מונה עםמוסד מודרני 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    ▪ University of Petrosani  
     Str. Universității nr. 20, 332006, Petroșani, jud. Hunedoara, Romania 
  .Ph.D -, וBA ,MAהנמצאת במרכז רומניה. מיישמת את הסכם בולוניה בלימודי  בעיר פטרושני 1948 -הוקמה ב    
 ומקיימת קשרים אקדמיים עם אוניברסיטאות בכל העולם.    
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 אוניברסיטאות מזרח אירופה –שכר לימוד 
 

 תשלום דמי הרשמה:

 : דמי הרשמה ע"ס תלמיד המעוניין לפתוח בהליך לימודים באוניברסיטה במזרח אירופה נדרש לשלם
 .ההרשמה לאוניברסיטהעבור ההכנות הדרושות טרום  € 1,000

 : ים הדרושים בתהליך טרום הרשמההבא יםדמי ההרשמה נועדו לכסות את השירות   
 סטודנטפתיחת תיק  ▪

 בדיקה, איסוף והכנת מסמכי הרשמה ▪
 תרגום מסמכי הרשמה ▪

 אישור נוטריוני למסמכי הרשמה ▪

 , מכתב בקשה ותקצירלכתיבת הצעת מחקראקדמי יעוץ  ▪
 , מכתב בקשה, תקציר הצעת מחקרתרגום הצעת מחקר ▪

 רהגשת הצעת מחק ▪
 נחה באמצעות פנייה לאוניברסיטאות רלבנטיותאיתור מ ▪

 דמי הרשמה באוניברסיטה ▪

 
 יופחתו מסך שכר הלימוד. הנ"ל דמי ההרשמה     

 
 :רומניה, מולדובה ורוסיה – באוניברסיטאות מזרח אירופהעלות תוכנית הלימודים 

 :2020באוקטובר שמתחילה הלימודים  כנית לתקופתועלות הת

 לשנה(.  € 2,500)כל שנה נוספת בעלות של  שנים 3-ל € 16,000 :  מזרח אירופהבאוניברסיטאות  ▪
 תרגום העבודות מהשפה העברית/ ערבית לאנגלית יחול על הסטודנט. ▪

 ובאחריותו.  על חשבון הסטודנטהינם האוניברסיטה  לפי דרישתפרסום מאמרים בכתבי עת  ▪
  בהתאם לכל מדינה.לשלמו ובאחריות הסטודנט במחיר התשלום עבור ההגנה אינו כלול ▪ 

 
 :כוללשנים  3ל  € 00061, ע"ס מזרח אירופהבאוניברסיטאות  שכר הלימוד

 לשנה(. € 2,500)כל שנה נוספת בעלות של  שכר לימוד מלא למשך שלוש שנים. ▪

 טיסה אחת כולל לינה )לא כולל כלכלה(. ▪
 תרגום מסמכי קבלה לאוניברסיטה ▪

 אישור נוטריון לכל מסמך )אפוסטיל( ▪
 לכתיבת הצעת מחקראקדמי ייעוץ  ▪

 , מכתב בקשה, תקציר הצעת מחקרתרגום הצעת מחקר ▪

 )ובהתאם להנחיות האוניברסיטה(.  שנים 3מלא ל אקדמי ליווי  ▪
 

וכפוף להחלטת  גבוה יותרבפקולטות ספציפיות ובאוניברסיטאות ספציפיות שכר הלימוד ! שימו לב !!
  האוניברסיטה. הודעה על כך תימסר לסטודנט לאחר שיתקבל אישור מנחה.

 
 תנאי תשלום:   

 € 1,000  –דמי הרשמה ופתיחת תיק סטודנט  ▪    

 € 2,000 -וידאו והנסיעה לראיון קבלה או ראיון ב לפני ▪    
 € 3,000 -עד סוף שנת הלימודים הראשונה  ▪    

 כל שנה €  5,000 –שנה ב' ושנה ג'  ▪    
 . "מימון ישיר"אפשרות למימון חוץ בנקאי באמצעות חברת  ▪    

 התשלום מתבצע לפי שער האירו היציג ביום התשלום בפועל.  ▪

  
 המחיר אינו כולל: 

טיסות נוספות לאוניברסיטה במשך הלימודים )מלבד הטיסה הראשונה הכלולה במחיר(, תרגום עבודת 
 .תהליכי ההגנה במדינות האםהשתתפות בכנסים, , פרסום מאמרים, מחקרה

 

 משרד החינוך הישראליאישית לגף להערכת תארים בנוהל פניה 
הנ"ל, לפנות בכתב למשרד החינוך הישראלי לקבלת אישור רשמי  על המעוניין/ת ללמוד באוניברסיטאות 

  .ואישי בנוגע להכרה בתואר
, 22הנשרים יש לפנות לכתובת: הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, רח' כנפי קבלת אישור הכרה ל

 . diplomot@education.gov.il או במייל: 5601436-02 –ירושלים , פקס 
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 אוניברסיטאות מערב אירופה –שכר לימוד 
 להערכת תארים של משרד החינוך. גףהלימודים מתקיימים באוניברסיטאות המוכרות ע"י ה

 
 תשלום דמי הרשמה:

אירופה נדרש לשלם דמי הרשמה ע"ס:   ערבתלמיד המעוניין לפתוח בהליך לימודים באוניברסיטה במ
 עבור ההכנות הדרושות טרום ההרשמה לאוניברסיטה. € 1,000

    

 דמי ההרשמה נועדו לכסות את השירותים הבאים הדרושים בתהליך טרום הרשמה: 
 סטודנטפתיחת תיק  ▪

 בדיקה, איסוף והכנת מסמכי הרשמה ▪
 תרגום מסמכי הרשמה ▪

 אישור נוטריוני למסמכי הרשמה ▪

 מכתב בקשה ותקציר, לכתיבת הצעת מחקראקדמי יעוץ  ▪
 , מכתב בקשה, תקציר הצעת מחקרתרגום הצעת מחקר ▪

 הגשת הצעת מחקר ▪
 

 תשלום דמי טיפול:
 שתיק הסטודנטיתבצע לאחר  € 2,000ע"ס תשלום דמי טיפול 

  מוכן ולפני תחילת איתור מנחה באוניברסיטת האם.

 דמי הטיפול כוללים: 
 לאוניברסיטאות רלבנטיותאיתור מנחה באמצעות פנייה תהליך  ▪

 דמי הרשמה באוניברסיטהתשלום  ▪
 

 :מי החובהתנאי תשלו    

 € 1,000   –דמי הרשמה ופתיחת תיק סטודנט  ▪    
 € 2,000  -בעת קבלת אישור קבלה לסטודנט  ▪

 התשלום מתבצע לפי שער האירו היציג ביום התשלום בפועל.  ▪
 . "מימון ישיר"אפשרות למימון חוץ בנקאי באמצעות חברת  ▪    

 
 :סטודנטתשלום לבחירת ה    

 ₪(. 36,000שנים =  3)ל ₪  12,000כל שנה במחיר:  –ליווי אקדמי בישראל  ▪    

 
 תשלומים נוספים שיחולו על הסטודנט:    

    לשנה תלוי באוניברסיטה שנבחרה, מתבצע ישירות € 500-6500 –תשלום שכ"ל באוניברסיטה שנבחרה  ▪   
 בין הסטודנט לאוניברסיטת האם.      

 תלוי בדרישות הספציפיות של כל מוסד –לאוניברסיטה למבחן קבלה/ רישום/ ראיון אישי טיסות  ▪   

 טיסות לאוניברסיטה בהתאם לדרישות המנחה ותוכנית הלימודים במוסד האם ▪   
 תלוי בכתב העת/ מוסד הלימודים –$ למאמר 100-300בהיקף של כ  –פרסום מאמרים  ▪   

 השתתפות בכנסים בינלאומיים ▪   
 מחקרתרגום עבודת ה ▪   

 תלוי בדרישות הספציפיות בכל מדינה –תהליך ההגנה  ▪   

 
 משרד החינוך הישראליאישית לגף להערכת תארים בנוהל פניה 

באוניברסיטאות הנ"ל, לפנות בכתב למשרד החינוך הישראלי לקבלת אישור רשמי  על המעוניין/ת ללמוד 
  .ואישי בנוגע להכרה בתואר

, 22הנשרים יש לפנות לכתובת: הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, רח' כנפי קבלת אישור הכרה ל

 . diplomot@education.gov.il או במייל: 5601436-02 –ירושלים , פקס 
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 אוניברסיטאות בגרמניה )ברלין, מינכן, פרנקפורט( –שכר לימוד 

 להערכת תארים של משרד החינוך. גףבאוניברסיטאות המוכרות ע"י ההלימודים מתקיימים 

 
 תשלום דמי הרשמה:

 נדרש לשלם דמי הרשמה  בגרמניהתלמיד המעוניין לפתוח בהליך לימודים באוניברסיטה 

 עבור ההכנות הדרושות טרום ההרשמה לאוניברסיטה. € 1,000ע"ס:  
    

 דמי ההרשמה נועדו לכסות את השירותים הבאים הדרושים בתהליך טרום הרשמה: 
 סטודנטפתיחת תיק  ▪

 בדיקה, איסוף והכנת מסמכי הרשמה ▪

 תרגום מסמכי הרשמה ▪
 אישור נוטריוני למסמכי הרשמה ▪

 , מכתב בקשה ותקצירלכתיבת הצעת מחקראקדמי יעוץ  ▪
 הצעת מחקר, מכתב בקשה, תקציר תרגום הצעת מחקר ▪

 הגשת הצעת מחקר ▪

 
 תשלום דמי טיפול:

 שתיק הסטודנטיתבצע לאחר  € 2,000ע"ס תשלום דמי טיפול 
  מוכן ולפני תחילת איתור מנחה באוניברסיטת האם.

 דמי הטיפול כוללים: 
 איתור מנחה באמצעות פנייה לאוניברסיטאות רלבנטיותתהליך  ▪

 תשלום דמי הרשמה באוניברסיטה ▪

 
 :מי החובהתנאי תשלו    

 € 1,000   –דמי הרשמה ופתיחת תיק סטודנט  ▪    
 € 2,000  -בעת קבלת אישור קבלה לסטודנט  ▪

 התשלום מתבצע לפי שער האירו היציג ביום התשלום בפועל.  ▪

 . "מימון ישיר"אפשרות למימון חוץ בנקאי באמצעות חברת  ▪    
 

 :סטודנטתשלום לבחירת ה    
 ₪(. 36,000שנים =  3)ל ₪  12,000כל שנה במחיר:  –ליווי אקדמי בישראל  ▪    

 
 תשלומים נוספים שיחולו על הסטודנט:    

 לשנה תלוי באוניברסיטה שנבחרה,  € 500-1000כ  –תשלום שכ"ל באוניברסיטה שנבחרה  ▪    

 מתבצע ישירות בין הסטודנט לאוניברסיטת האם.      
 תלוי בדרישות הספציפיות של כל מוסד –טיסות לאוניברסיטה למבחן קבלה/ רישום/ ראיון אישי  ▪   

 טיסות לאוניברסיטה בהתאם לדרישות המנחה ותוכנית הלימודים במוסד האם ▪   
 תלוי בכתב העת/ מוסד הלימודים –$ למאמר 100-300בהיקף של כ  –פרסום מאמרים  ▪   

 אומייםהשתתפות בכנסים בינל ▪   

 תרגום עבודת המחקר ▪   
 בהתאם להנחיות האוניברסיטה.  –תהליך ההגנה  ▪   

 
 משרד החינוך הישראליאישית לגף להערכת תארים בנוהל פניה 

על המעוניין/ת ללמוד באוניברסיטאות הנ"ל, לפנות בכתב למשרד החינוך הישראלי לקבלת אישור רשמי  

  .ואישי בנוגע להכרה בתואר
, 22הנשרים יש לפנות לכתובת: הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, רח' כנפי קבלת אישור הכרה ל
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 באופן כללי – PhDלימודי דוקטורט  מסלוללבי ש
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 :הכנות טרום הרשמה לאוניברסיטה

 איסוף מסמכים דרושים ▪

 תרגום מסמכים דרושים ▪
 )אישור נוטריון( אפוסטיל ▪

 ייעוץ לכתיבת הצעת מחקר ▪
 , מכתב בקשה ותקצירהגשת הצעת מחקר בעברית ▪

 , מכתב בקשה ותקצירתרגום הצעת מחקר ▪
 בניית תיק הרשמה לסטודנט ▪

 איתור מנחה ואוניברסיטה ▪

 אישור התאמת הסטודנט   ▪
 ו/או מבחן קבלה ו/ או מבין באנגלית ראיון קבלה אישי ▪

 רישום התלמיד באוניברסיטה  ▪
 אישור קבלה סופי לאוניברסיטה 

 

 
 שנה א':

 נסיעה לאוניברסיטה  ▪
 השתתפות בקורסים פרונטליים בהתאם לדרישות ▪

 היכרות עם המנחה ▪

 תוכנית המחקר כתיבת  ▪
 פרק סקירה ספרותית פרק המבוא ו כתיבת ▪

 רשימת מושגים ייחודית למחקר ▪
  והצגת עבודות מבחניםלנסיעה לאוניברסיטה  ▪
 פרסום מאמרים והשתתפות בכנסים ▪

 

 שנה ב':

 הרחבת הפרק "סקירה ספרותית"  ▪

 פרק מתודולוגיה ומיקום המחקר בשיח האקדמי הקיים כתיבת  ▪
 והצגת עבודות מבחניםלנסיעה לאוניברסיטה  ▪

 פרסום מאמרים והשתתפות בכנסים ▪

 

 שנה ג':

 השלמת כתיבת פרק/ים של המחקר ▪
 פרק ממצאים ודיוןכתיבת  ▪

 סיכום, מסקנות והמלצותכתיבת פרק  ▪
 והצגת עבודות מבחניםלנסיעה לאוניברסיטה  ▪

 פרסום מאמרים והשתתפות בכנסים ▪

 

 הגשת המחקר לאוניברסיטה

 

לאחר אישור התזה ע"י המנחה תקבע פנימית ו/ או חיצונית הגנה 

 הגנה בתיאום עם הסטודנט והמכללה

 

 קבלת התואר

 


