
 
 הנחיית תלמידים לתארים מתקדמיםטופס בקשה להקלה בעומס ההוראה בשל 

 (11-2010עדכון נוהל , 10.2.2001והבהרות לו מתאריך  10.3.2001קול קורא מיום )

      :פקולטה      :שם החוג    , ראש החוג: אל

במימון  החוג ח"עשנתיות  ה"יח 2בהיקף של    ל "לשנה הקלה בעומס ההוראהל אישורךאבקש 

 **. דוקטורנטים    או /ו. א.סטודנטים למ   בשל הנחיית * לשכת הרקטור

    : ה שנתיות"יח 2של סך כספי שווה ערך ל  להעברה.( ת.ס)סעיף תקציב מחקר 

    : תאריך       : חתימה       :שם חבר הסגל

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    החוג ראש אישור

 את הבקשה( בהתאם √סמן  )לא מאשר  מאשר  הנני 

               : נימוק

   : תאריך       : חתימת ראש החוג      : ראש החוג שם

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  דיקן הפקולטה אישור

 את הבקשה ( בהתאם √סמן  )לא מאשר  מאשר  הנני 

               : נימוק

   : תאריך       : הדיקןחתימת        : הדיקן שם

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 פ הנוהל"אישור על הנחיית תלמידי מחקר בהיקף מינימאלי ע** דיקן הרשות ללימודים מתקדמים אישור

כי חבר הסגל עומד בקריטריון הנחיית תלמידי מחקר בהיקף ( בהתאם √סמן  )לא מאשר  מאשר  הנני 

 (.מונחיםהב טבלה ובה פירוט לגבי היקף "מצ)פ הנוהל "מינימאלי ע

               : פירוט

   : תאריך       : הדיקןחתימת        : הדיקן שם

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שנתיות ה"יח 2אישור בקשה למימון של *+ אישור הבקשה להקלה בהוראה  – הרקטור אישור

 .את הבקשה להקלה בהוראה( בהתאם √סמן  )לא מאשר  מאשר  הנני 

 .שנתיות ה"יח 2את הבקשה למימון של ( בהתאם √סמן  )לא מאשר  מאשר  הנני 

               : נימוק

   : תאריך       : הרקטורחתימת        : הרקטור שם

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .(ראו הבהרות בתחתית הטבלאות) באופן מלא וברור תוהמצורפ אותהטבליש למלא את  **

  --טופס זה נכתב בלשון זכר אך מיועד לנשים ולגברים כאחד--



 
 

    :ל"שנה -רהנחיית תלמידי מחקאישור על 
 

 :ידך-המונחים על םדוקטורנטיי את שמות ה/פרט

 .ז.ת שמות הדוקטורנטים המונחים
 משקל 
 (1( )2)הנחיה

 תקינות 
 אקדמית

אישור 
 מ "הרל

 הערות

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

   :כ"סה

 :צעת התיזה שלהם אושרהשה, ידך-המונחים על, .א.י את שמות הסטודנטים למ/פרט

 .ז.ת שמות המאסטרנטים המונחים
 משקל 
 (1( )2)הנחיה

 תקינות 
 אקדמית

אישור 
 מ"הרל

 הערות

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

   :כ"סה

 

 מאסטרנטים לאחר אישור הצעת המחקר או  6( ב)דוקטורנטים או  4לפחות ( א) :הקריטריונים**  
 .בכפוף לנוהל. ל"פ היחס הנ"שילוב בין המונחים בשתי רמות התואר שעומדים בדרישות ע( ג)

 ; במידה והחוקר הינו מנחה בלעדי 1: ה הינו ביחס הפוך למספר המנחים של כל מונחהנחיהמשקל ה( 1)
 .'במידה ושלושה וכו 0.33; במידה ולסטודנט שני מנחים 0.5      

 .אוניברסיטת חיפה של הכלל רלוונטי גם אם המנחה הנוסף אינו נמנה על חברי הסגל (2)
 


