
 

 התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית  –נוהל תזה 

 

 נושא   תיאור  

הסכמה והבעת נכונות של חבר סגל בדרג מרצה בכיר לפחות לשמש כמנחה התזה. 

 במידה והמנחה איננו מרצה בכיר ומעלה, יצורף מרצה נוסף בדרג מרצה בכיר.  

קריטריונים להצטרף  

 למסלול תזה   

, יחליט הסטודנט אם תום סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה לפניעד שבועיים  

 הוא  

יש עבודת גמר או הצעת מחקר לתזה, כתוצר סופי של סדנת המחקר. בכל  מעוניין להג

לעדכן בהחלטה את אשת הקשר במנהל הסטודנטים ולכתב למייל את  מקרה יש 

   המנחה. 

עד מתי צריך להחליט  

על מסלול תזה: בחירת  

 מנחה ונושא התזה  

אפשרות לפרוש   כנית.  ואפשרי. הסטודנט יידרש להגיש עבודת גמר באישור ראש הת

 ממסלול תזה  

 2במקום )נ"ז + סדנת תזה  2סטודנט במסלול תזה לומד קורס בחירה אחד בלבד של  

 ( נ"ז 4קורסים ,

פטור לסטודנט במסלול  

 תזה  

 סדנה לתזה   סטודנטים במסלול תזה נדרשים להשתתף בשנת הלימודים השנייה בסדנה לתזה. 

ניתן  ) עד שלושה שבועות לאחר תחילת סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה

 על הסטודנט לשלוח את ההצעה למנחה במייל.    (.להגיש לפני כן

מועד הגשת הצעת  

 מחקר 

או על ידי   (במידה והמנחה הוא איש סגל פנימי) הצעת המחקר תאושר ע"י מנחה התזה 

 כנית.  וראש ועדת תלמידי המחקר של הת

ההצעה חייבת להיות מאושרת לא יאוחר מסוף סמסטר הראשון של שנת הלימודים  

 השנייה.  

 אישור הצעת מחקר  

מודים ולהגיש את  הסטודנטים נדרשים לסיים את התזה במהלך השנה השנייה ללי

עבודת התזה הסופית עד סוף חודש דצמבר של השנה השלישית. סטודנטים המתעכבים 

בהגשת התזה יוכלו להגיש אותה לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הרביעית ואחריה 

 יחויבו בתשלום עבור גרירת התואר. 

נהל  למנחה. המנחה יעבירו למ wordעל הסטודנט להגיש עותק אלקטרוני בפורמט  

 הסטודנטים.  

סטודנטים שרוצים להשתתף בטקס בוגרים של בשנה השלישית ללימודים צריכים 

 לסגור את כל דרישות התואר עד סוף מרץ.  

 מועד הגשת התזה  

התקציר יוגש   (.ההמלצה באנגלית ) ניתן לבחור לכתוב את התזה בעברית או באנגלית 

 בשתי השפות.  

 שפה  

 בודקי התזה   בדרגת מרצה בכיר ומעלה.    (בהמלצת המנחה)  קורא חיצוניבדיקת התזה על ידי 



 

והקורא החיצוני מודיע שקרא   (אם נדרשו כאלה -לאחר התיקונים )כאשר התיזה מוכנה 

או כבר שלח חוות דעת ראשונית, המנחה יזמן את הסטודנט להגנה על התיזה בה  

 על ידי המנחה לשפוט את ההגנה.   ןהקורא החיצוני שיוזמגם ישתתפו מלבד המנחה 

למנהל   )שמגלם בתוכו גם את ציון ההגנה(לאחר ההגנה, המנחה יעביר ציון על תזה 

 הסטודנטים.  

 הגנה על התזה  

בדיקת התזה יכולה להסתיים עם קבלה מלאה של הנוסח שהוגש, והעברת ציוני  

 לתיקונים.  החיצוני  הקוראים למנהל הסטודנטים, או בבקשה של הקורא

  החיצוני  אם נדרשים תיקונים, הסטודנט יבצע את התיקונים מול המנחה וגם מול הקורא

 עותק מתוקן, לפני העברת הציונים שלהם.   במידה ודרשו לראות

 צינון התזה     

ציון המנחה, וציון הקורא החיצוני( לראש  (מנהל הסטודנטים יעביר את שני הציונים 

  בחתימתו את הערכת הקורא ומוסיף שם את הציון הסופי של העבודההתוכנית, שיאשר 

 הציון יועבר למנהל הסטודנטים, לכל המאוחר תוך שבועיים. 

 קביעת ציון סופי לתזה  

 הרכב ציון התזה   ציון המנחה   50מהציון מהווה ציון הקורא החיצוני, % %50

לסטודנט שסיים מסלול ללא תזה והחליט שרוצה לעשות תזה נאפשר לעבור את כל  

ובלבד שטרם סגר  שנים מיום תחילת הלימודים,  4המסלול שלעיל, בתנאי שיסיים תוך 

   את התואר

אפשרות לעשות תזה  

אחרי סיום חובות  

שמיעה )כולל הגשת  

 עבודת גמר(  

ומעלה בכל אחד   75ציון תזה. ציון מינימום נדרש  40ממוצע ציוני קורסים. %  %60

 מהמרכיבים.  

 . (עבודת גמר 20%ציוני קורסים,  80%בעבודת גמר, הרכב הציון הוא: )*

 הרכב ציון לתואר  

של התזה שאושרה,   PDF)הסטודנט יעביר למנהל הסטודנטים עותק ממוחשב )קובץ 

יחתום על מסמך הסכמה של פרסום כותר וכד'. מנהל סטודנטים יעביר לספרייה את  

 הקובץ למאגר התזות של הבינתחומי.  

העברת עותק אלקטרוני  

 לספריה  

  


