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  _________________'        תיק מס         _______________:אל

  

  דיפלומה אקדמית לבעלי תואר שלישי/תוספת לבקשה להערכת תואר

  ,.נ.ג.א

  

ת למסור לגף להערכת תארים ודיפלומות /הנך מתבקש, 10.5.2005 מיום 15/בהתאם להודעה סה

פרטים אלה יימסרו באמצעות . ה/ה מחזיק/ל מספר פרטים נוספים אודות התואר בו את"מחו

והם יסייעו בידי הגף להעריך את התואר שברשותך על פי אותם כללים שהיו , מילוי תצהיר זה

  .נהוגים בתקופת לימודיך

  

ולהחזירו לגף להערכת , ת למלא את התצהיר באופן מלא ומדויק ככל שניתן/הנך מתבקש, לפיכך

תיבדק בקשתך לאישור שקילות , ו לועם קבלת התצהיר והמסמכים שיצורפ. תארים בהקדם

  .אי מילוי תצהיר לא יאפשר את הערכת התואר. במהירות האפשרית

  

  .תודה על שיתוף הפעולה

  

  

לאחר שהוזהרתי כי ,         ז" ת        מ"אני הח

בכתב בזה מצהיר , עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

  :כדלקמן

  

  

                  וניברסיטהא/שם המוסד

                אוניברסיטה/כתובת המוסד

                  שם הנציגות בארץ
  )אם ישנה(
  

                      :הערות

  

  

  פרטים אודות התואר הראשון

                :המוסד בו נלמד התואר הראשון

                :מועד קבלת התואר הראשון

                :החוג בו נלמד התואר הראשון

                      :הערות
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  ות התואר השניפרטים אוד

                :המוסד בו נלמד התואר השני

                :מועד קבלת התואר השני

                :החוג בו נלמד התואר השני

                    :נושא התיזה

        :הסיבות לכך. ללא תואר שני, התקבלתי למסלול ישיר לדוקטורט

                        

             התקבלתי למסלול הישיר לדוקטורט ביום

                      :הערות
  )נא לצרף אישורים מתאימים(
  

  

  :פרטים כללים על התואר השלישי

                :תנאי הקבלה לתואר
  )נא לצרף מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הקבלה(

                :מועד תחילת הלימודים

                :מועד סיום הלימודים

  ).נא מחקו את המיותר(פחות משלוש שנים /הלימודים נמשכו שלוש שנים ויותר

  

  :טים על עבודת הדוקטורטפר

                    :נושא עבודת הדוקטורט

          :הציון

                  :השפה בה נכתבה העבודה

        : )נא לצרף אישורים מתאימים(הסיבה לכתיבת העבודה בשפה זו 

                        

      ותיאור המשרה בה הוא מחזיק במוסד, שמו ותוארו של מנחה העבודה

                        

          בחינה נערכה ביום . לא נבחנתי על עבודת המחקר/ינבחנת

ת ובאיזה מוסד /ת הבוחנ/תפקיד אותו ממלא, תואר, שם מלא(פרטי הבוחנים בפניהם נבחנתי 

                    ): אקדמי

                        

או פגישות /מהות התכתובות ו(י את טיב הקשר הלימודי עם מנחה עבודת הדוקטורט /נא פרט

                )תדירותןהעבודה שהתקיימו ו
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  תצהיר

  

ת כי כל הפרטים והמסמכים שמסרתי במסגרת תצהיר זה הינם נכונים ומלאים /הנני מתחייב

  .מהימן וכולל את אופן ביצוע הלימודים, ומתארים באופן מדויק

  

,  כאמורכי אם יתברר שהפרטים שנמסרו במסגרת תצהיר זה אינם נכונים ומלאים, ידוע לי

  .י משרד החינוך לצורכי דירוג בשכר תבוטל באופן רטרואקטיבי"הערכת התואר ע

  

  .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, זהו שמי

  

                      
     חתימת המצהיר              תאריך  

  

  

  

  

  

  

  

       'גב/ מר    ד "עו,  הופיע בפניי    הנני מאשר כי ביום 

כי עליו , ואחר שהזהרתיו, שיאשר מוכר לי באופן אי/       ז"אשר זוהה לפי ת

אישרתי את נכונות , להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הכתובים בחוק אם לא יעשה כן

  .ל וחתמתי עליה"הצהרות הנ

  

  

                      
  עורך דין                חותמת  

   
 


