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 הגשת עבודת דוקטורט במתכונת אסופת מאמרים

סטודנט המעוניין לכתוב דוקטורט במתכונת אסופת מאמרים יכניס בהצעת המחקר שלו אחרי פרק המבוא הצהרה  .1

ויציין את תוכנו של כל מאמר שיוכנס  במתכונת של עבודת מאמריםשבה יהיה כתוב כי עבודת הדוקטורט שלו תוגש 

 באסופה.

פרק באסופה הוא חיבור מדעי בעל היקף ואיכות של מאמר בכתב עת מדעי עם שיפוט והוא ייכתב במתכונת של מאמר,  .2

 כמקובל בתחום בו נכתבה עבודת הדוקטורט.

ם וכן  פרקי מבוא ודיון משולב )אינטגרטיבי( נפרדים דוקטורט במתכונת אסופת מאמרים יכלול לפחות שלושה מאמרי .3

 אשר יציגו את העבודה כמכלול ואת אחדותה, מעבר למאמרים הכלולים בה.

פרק המבוא הכללי יספק את התשתית המדעית למחקר, יציג את שאלת המחקר הכללית ומטרות המחקר, ופרק הדיון  .4

רומתו, והמידה בה השיג את מטרותיו, כפי שהוצגו במבוא יהווה דיון כללי בתוצאות המחקר, הבלטת חידושיו ות

 הכללי.

 בהתאם להחלטת ועדת הדוקטורט של ביה"ס למדעי המדינה, דוקטורט שיוגש במתכונת של אסופת מאמרים יכלול:  .5

 Q2פורסם בכתב עת עם שיפוט מדעי בדירוג /לפחות פרק אחד שהתקבל לפרסום .א

 Q2ג מאמר שהוגש לשיפוט בכתב עת מדעי בדירו .ב

 מאמר בעל פוטנציאל לפרסום בכתב עת ואשר המנחה סבור כי הוא מתאים לשילוב בעבודת הדוקטורט  .ג

מומלץ כי מאמרים מסעיפים א' ו ב'  אשר יכללו בעבודה יהיו כאלו שפורסמו, או התקבלו לשיפוט  לאחר אישור הצעת  .6

 המחקר של הסטודנט. 

ה והשותפים, /ים בנוגע למרכיביה ולתרומת התלמיד/ה והמנחה/האסופה תוגש לשיפוט בליווי מכתב הסבר מהתלמיד .7

 אם יש כאלו, לכל אחד מהפרקים, בין אם פורסמו ובין אם לאו.

 :עבודת דוקטור במתכונת אסופה תישפט בין היתר על פי הקריטריונים העיקריים הבאים .8

 .קיום מובהק של נושא עקבי אחד המקשר בין הפרקים .א

 .בפרקי המבוא והדיון הכללייםהבלטה ראויה של הקישור  .ב

 .יכותו של כל פרק כעומד בפני עצמוא .ג

 .עומק הדיון בממצאי המחקר .ד

 

  שותפות עם מחברים נוספים: .9

ים להיות השותפים שלו ככותבים /י העבודה יכול/הסטודנט הוא מחבר ראשון בכל שלושת המאמרים. רק מנחה

 נוספים למאמרים.

 ל ועדת הדוקטורט.טעונה אישור שה כל חריגה מתנאים אל .10
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 ועדת אתיקה

 א. כל סטודנט שבמסגרת המחקר שלו מבצע מחקרים בבני אדם , חייב אישור של ועדת אתיקה למחקרים בבני אדם. 

 ומילא את טופס בקשה לאישור    NIH -ב. הסטודנט יוכל לעבור לשלב ב' של המחקר, רק במידה והשלים את הקורס של ה

 מחקר בבני אדם הנמצאים שניהם באתר הפקולטה למדעי החברה.  

 
 


