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 לימודי התואר השני בחוג ללשון העברית –לוח זמנים 

 

 לימודי מסלול א':

שנתיים.  כתיבת התיזה )עבודת הגמר המחקרית( גולשת בד"כ לשנה משך לימודי הקורסים הוא 

 השלישית.

)כלומר, לכתוב עבודה סמינריונית  קורסים סמינריוניים 2במשך השנתיים הראשונות יש לקחת 

עליכם מוטלת האחריות  קורסים(.  לעיתים קרובות, אחת משתי עבודות אלו מהווה תשתית לתיזה. 0-ב

אם אתם לוקחים את הקורס כסמינריון או כקורס בחירה. יש להודיע על כך לא להודיע למרצה בקורס 

יאוחר מאמצע סמסטר ב' בשנה שבה נלמד הקורס אם הקורס הוא שנתי, ולא יאוחר מחודש לפני תום 

 הקורס אם הקורס סימסטריאלי. 

 עד תום סמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודים יש לבחור  :בחירת מנחה לעבודת התיזה

מנחה לעבודת התיזה. לשם כך עליכם ליזום פגישות עם אנשי סגל בחוג במהלך שנת הלימודים הראשונה, 

 כדי לברר עימם לגבי תחומי המחקר שלהם ולבדוק איתם אפשרות שינחו אתכם לתיזה. 

ה לכך, עליכם \לאחר שבחרתם במנחה לתיזה וקיבלתם את אישורו בחירת נושא עבודת התיזה:

את נושא העבודה. כדאי לעשות זאת עד תחילת חופשת הקיץ של שנת הלימודים הראשונה, ה \לגבש איתו

 כדי שתוכלו לנצל את הקיץ לכתיבת הצעת המחקר. 

לאחר הגשת עבודה סמינריונית אחת, ולא יאוחר מהיום האחרון לחופשת  הגשת הצעת המחקר:

לעבודת התיזה, מאושרת ע"י המנחה.  אורך  הצעת מחקרהסמסטר השלישי ללימודי המ.א., יש להגיש 

(, לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים. הצעת המחקר 00עמודים )רווח כפול, גופן  00העבודה לא יעלה על 

של סוף  0.02-תימסר לשיפוט קורא נוסף, על פי החלטת וועדת המ.א.  על ההצעה להיות מאושרת עד ה

 שנה ב'.

לאחר אישור הצעת המחקר, תוקדש שנה"ל השלישית לכתיבת התיזה.  כתיבת התיזה והגשתה:

הגשה במועד מאוחר יותר תדרוש את התיזה יש להגיש עד לסוף נובמבר של שנת הלימודים השלישית. 

מילוי טופס לבקשת הארכת לימודים הטעונה אישור של הדיקן ללימודים מתקדמים. הארכת 

 וד נוסף. לימודים שכזו גוררת גם תשלום שכר לימ

 

 סיכום לוח הזמנים למסלול זה:

 ה להנחייה\יצירת קשר עם מנחה, וקבלת הסכמתו  עד סוף סמסטר ב' שנה א': 

 גיבוש נושא המחקר עד תחילת חופשת הקיץ שנה א': 

 הגשת עבודה סמינריונית אחת לפחות )תנאי להגשת הצעת המחקר(  תחילת סמסטר א' שנה ב': 

 הגשת הצעת המחקר לעבודת התיזה.  : עד סוף סמסטר א' שנה ב'

 אישור הצעת המחקר.  של סוף שנה ב':  0.02עד 

 הגשת התיזה.  עד סוף שנה ג' )סוף נובמבר(:

 

הרשות ללימודים מתקדמים נוהגת להעניק פרס כספי לסטודנטים במסלול א' המסיימים את לימודיהם 

 ר הרשות ללימודים מתקדמים(. והגשת התיזה תוך שנתיים. )יש לבדוק את התנאים לכך באת
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 לימודי מסלול ב':
 משך הלימודים הוא שנתיים.

 קורסים(. 2-)כלומר, לכתוב עבודה סמינריונית ב קורסים סמינריוניים 3בפרק זמן זה יש לקחת 

עליכם מוטלת האחריות להודיע למרצה בקורס אם אתם לוקחים את הקורס כסמינריון או כקורס בחירה. 

 כך לא יאוחר מאמצע סמסטר ב' בשנה שבה נלמד הקורס.  יש להודיע על

 חובות סיום הלימודים:

במסלול זה התלמידים צריכים לגשת לשתי בחינות גמר. בחינות גמר אלו הם בשניים מתוך שלושת 

הקורסים שבהם נכתבה עבודה סמינריונית. עליכם להחליט באלו קורסים תיגשו לבחינה הסופית )שניים 

לא יאוחר מסוף הלימודים בסמסטר ב' האפשריים(, ולהודיע על כך למזכירות החוג מתוך השלושה 

)כלומר בשנה האחרונה לתואר(.  את חומר הקריאה לבחינות הגמר יחלקו  בשנה השנייה ללימודיכם

 מורי הקורסים במהלך הקורס עצמו.

של כל  ההגשניתן לגשת לבחינות רק לאחר שסיימתם את כל חובותיכם לקורסים )כלומר, 

 העבודות הסמינריוניות, הרפראטים וחובות אחרים של הקורסים השונים(.

, בתום שתי שנות לימוד. מי שהגיש בקשה מנומקת נובמבר בחינות הגמר נערכות בחודש

הארכת להארכת לימודים והבקשה אושרה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים, יהיה רשאי להיבחן בינואר. 

 שכר לימוד נוסף.    לימודים זו גוררת תשלום

 

 סיכום לוח הזמנים למסלול זה:

 קורסים אתם מבקשים להיבחן. 0סוף סמסטר ב' שנה ב':                   להודיע למזכירות החוג באלו 

 עד לתחילת שנת הלימודים העוקבת:  סיום כל החובות לקורסים כולל הגשת עבודות סמינריוניות

 הגמר.  בחינות                 נובמבר:

 

 מסלול מורים )מסלול א' או ב'(

  -שש"ס( הוא קורס ב"קריאה מודרכת", במסלול א'  4במסלול זה אחד מקורסי בחירה )בהיקף של  

בהנחיית אחד מחברי הסגל בחוג.  לגבי נוהלי הקורס ולוח הזמנים,  -בהנחיית מנחה התיזה, ובמסלול ב' 

 נא ראו הדף המצורף

 

 

מי שלא מסיים את לימודיו בזמן )בהתאם למסלול שבו הוא לומד(, חייב  :הערה לכל המסלולים

למלא טופס הארכת לימודים הטעון אישור של הדיקן ללימודים מתקדמים. את הטופס יש למלא 

הארכת לימודים זו גוררת תשלום שכר  בתום סמסטר ב' )של השנה לאחריה מבקשים את ההארכה(.

 לימוד נוסף.   

 

 ר של הרשות ללימודים מתקדמים באתר האוניברסיטה: אנא היכנסו לאת

http://graduate.haifa.ac.il/index.php?lang=he 

 

 בלשונית של "תואר שני" ישנו מידע חשוב בנושאים שונים:

 מעקב אקדמי"( הארכת לימודים, הפסקת לימודים, חידוש לימודים )תחת" 

 לוח הזמנים לשלבים השונים של כתיבת התיזה ומידע בדבר אישור השלבים השונים 

 הנחיות מאוד מפורטות לפורמט של כתיבת התיזה 

 מידע אודות מלגות 
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