
 

  

 

 פסיכולוגיה קלינית  -נוהל עבודת גמר 
  

 נושא   תיאור  

הסכמה והבעת נכונות של איש סגל בתוכנית )כולל מורים מן החוץ( לשמש  

 כמנחה לעבודת הגמר שלהם.  

קריטריונים להצטרף  

 למסלול עבודת גמר  

עד ליום הראשון לחזרה ללימודים אחרי חופשת הפסח ,בשנת הלימודים  

 הראשונה.  

סטודנט שלא יצהיר על כוונתו להיות במסלול תזה, ייחשב כמי שיהיה במסלול 

 ללא תזה.  

עד מתי צריך להחליט  

 על מסלול עבודת גמר  

  עד תחילת שנת הלימודים השנייה )ניתן להגיש לפני כן(. על הסטודנט לשלוח

 במייל את ההצעה למנחה.  

מועד הגשת הצעה  

 לעבודת גמר  

הוק שתורכב ממנחה העבודה וראש  - הצעת עבודת הגמר תאושר ע"י ועדה אד

 התוכנית.  

 מיום קבלת ההצעה.   תוך חודשהועדה תיתן תשובתה  

ההצעה חייבת להיות מאושרת לא יאוחר מסוף סמסטר הראשון של שנת  

 הלימודים השנייה.  

אישור הצעה לעבודת  

 גמר  

הסטודנטים נדרשים לסיים את עבודת הגמר במהלך השנה השנייה ללימודים 

 ולהגיש את  

. סטודנטים  עד סוף חודש דצמבר של השנה השלישיתהעבודה הסופית 

המתעכבים בהגשת העבודה יוכלו להגיש אותה לא יאוחר מסוף שנת הלימודים  

 השלישית.  

 לכשסיים, באישור המנחה, הסטודנט יגיש עותק אלקטרוני למנהל הסטודנטים.  

סטודנטים שרוצים להשתתף בטקס בוגרים של חודש מאי בשנה השלישית  

 עד סוף מרץ.  ללימודים צריכים לסגור את כל דרישות התואר

 מועד הגשת עבודת גמר  

    עבודת הגמר תיבדק על ידי מנחה העבודה וחבר סגל בכיר של בית הספר.

  

 בודקי עבודת הגמר  

כל בודק יקרא את העבודה באופן עצמאי, בסוף התהליך יאשר את העבודה ויעניק  

 ציון לעבודה.  

מנהל הסטודנטים יעביר את הציונים )ציון המנחה, וציון הבודק הנוסף( לראש   

התוכנית שיכתוב מכתב אישור ויעניק ציון סופי לעבודת הגמר בהתבסס על ציוני  

 דנטים.  הבודקים. הציון יועבר למנהל הסטו

שיפוט עבודת הגמר  

 וקביעת ציון סופי  

 ציון המנחה    %50

 ציון הבודק     %50

 הרכב ציון עבודת גמר  

לסטודנט שסיים מסלול ללא תזה והחליט שרוצה לעשות תזה נאפשר לעבור  

 שנים מיום תחילת הלימודים   3למסלול תזה, בתנאי שיסיים תוך 

  

אפשרות לעבור  

למסלול תזה אחרי  

סיום חובות שמיעה  

)כולל הגשת עבודת  

 גמר( 

 ממוצע ציוני קורסים   %80

 ציון עבודת הגמר   %20

 ומעלה בכל אחד מהמרכיבים  75ציון מינימום נדרש  

 הרכב ציון לתואר  

  


