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 החוג לבלשנות

 תואר שני
 

 עבודת הגמר )תזה( תקנון
 

 המנחה

על . ם )לא כולל השלמות(לימודילהסמסטר השני  מתוםתתבצע לא יאוחר )או המנחים/ות(  בחירת המנחה .1
  .החוג מזכירותולהגיש ל(, להחתים את המנחה טופס בחירת מנחה) למלא את הטופס המתאים התלמיד/ה

 הצעת המחקר

  .עמודים )לא כולל רשימה ביבליוגרפית( 10-תהיה באורך של כ הצעת המחקר .2

, אחרי השתתפות )לא כולל השלמות( םללימודיהסמסטר השלישי  מתוםתתבצע לא יאוחר  הגשת הצעת המחקר .3
 ./העותק של ההצעה ועליה אישור המנחה יתויק בתיק התלמידש"ס של קורסי תואר שני.  12בלפחות 

בבקשה להעריך את תוכן ההצעה ובאיזו מידה היא ראויה  /תנוספלקורא/ת ע"י המנחה/ים  ההצעה תשלח .4
 לא ינתן ציון על הצעת המחקר. להתקבל.

 יכולה לשקול העברת תלמיד/ה מהמסלול המחקרי למסלול העיוני בתנאים הבאים: ועדת ההוראה החוגית .5
 הצעת המחקר לא הוגשה במועד  .א
 חוות הדעת של קורא/ת ההצעה והמנחה/ים אינה תומכת בהמשך מחקר לקראת תזה. .ב

 תזהה

)ראו  , עם אפשרות הארכה לשנה נוספת במיקרים מיוחדיםללימודיםבסוף הסמסטר הרביעי עבודת התזה תוגש  .6
 .לגבי מספר העותקים, שער העבודה והסדר הפנימי( תועבודחיות לכתיבת נה

 .)שאינו/ה מנחה( /תנוספוקורא/ת ( )או המנחים/ותע"י המנחה  בדקיעבודת התזה ת .7

יבחר על ידי יועצת התואר השני מתוך רשימה של שני קוראים אפשריים )לפחות( שתימסר ת/ הנוספ/ת /תאהקור .8
ת החוג תשלח את יר. מזכהחוג /אתת/ימלא את התפקיד ראשהתואר השני היא המנחה, ויועצת ע"י המנחה. במקרה 

  .הנוספ/ת /תלקוראעבודת התזה 

חודש מיום הגשת  –: המנחה למזכירות החוג ע"י כל קורא/ת בנפרד בכתב יוגשוים והציון ות/חוות דעת הקורא .9
ת זכורת מזכירת החוג תשלח לא יאוחר מחודשיים אחרי קבלת התזה לקריאה. –הנוספ/ת  /תוהקורא ,התיזה
 שבועיים לפני מועד ההגשה.הנוספ/ת  /תלקורא

חסויה מפני הנוספ/ת תשאר  /תזהות הקורא .כן אישר/ה הקורא/ת את חשיפתהאלא אם  חסויהחוות הדעת תשאר  .10
 .אישר/ה הקורא/ת את חשיפתההתלמיד/ה והמנחה, אלא אם כן 

ים ות/מנח 2של הקורא/ת ההנוספ/ת והמנחה/, כאשר ציון של  הציונים ממוצע הוא התזה עבודת של הסופי הציון .11
  יחושב כציון אחד.

פרטי המקרה זה תשלח לקורא/ת נוספ/ת. ינקודות בין ציוני הקוראים, עבודת הת 25-של יותר מ במקרה של פער .12
 ודרך הטיפול בו יובאו לידיעת הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני.

 . התזה ציון על לערער ניתן לא .13

 ההגנה

 ה.המחקר לתזה, באישור המנח בשלבים מתקדמים שלתיערך על התזה  הגנה פומבית .14

בלשניות/ים, הכוללת את המנחה  3, בפני ועדה של הקולוקוויום הבינתחומי לחקר השפהבמסגרת  תיערךההגנה  .15
 )או המנחות/ים(. הוועדה תבחר ע״י המנחה.

 הקהל. שאלות חברי/ות הוועדה וללתיזה, והתייחסות הרצאה על המחקר  כלוליתההגנה  .16

 חברי/ות הוועדה.להפצה בקרב כשלושה שבועות לפני ההגנה, ישלח למנחה  המחקר אתמסכם המסמך  .17

https://humanities-cms.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/linguistics/old_site/he/images/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94.pdf
https://humanities.tau.ac.il/linguistics/info/guidlines


  הוועדה.ינתן על ידי  הציון על ההגנה .18


