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חלק א': למילוי ע"י התלמיד
פרטי התלמיד

שם משפחה ___________ שם פרטי____________ מס' ת"ז  _________יחידת לימוד__________

אני מבקש לאשר מינויים של הח"מ כמנחה/ים קבועים בעבודת גמר )תזה( לתואר שני:    

שם משפחה      ____________     שם פרטי       _________________

שם משפחה      _____________   שם פרטי       ___________________

 שם משפחה      _____________  שם פרטי        _________________

נושא עבודת הגמר: בעברית  ובאנגלית      
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

הערות: )פרט אם בעבר אושר לך מנחה קבוע אחר, או מסלול ללא עבודת גמר )פרוייקט(.

________________________________________________________________     

 _____________________________________________________________________

חלק ב' : למילוי ע"י  ר' מחלקה /ראש ביה"ס )בקשות חריגות(

אני ממליץ לאשר          /  ממליץ לא לאשר          את הבקשה למינוי המנחים הנ"ל.  

הערות ____________________________________________________________________

שם  ___________  תפקיד __________________ חתימה __________ תאריך________ 
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אוניברסיטת תל-אביב 
הפקולטה להנדסה - מזכירות ביה"ס לתארים מתקדמים

י נ ש ר  א ו ת י  ד י מ תל  - ה  ז תי ל ע  ו ב ק ה  ח נ מ ר  ו ש י א ל ה  ש בק



חלק ג': למילוי ע"י המנחה/ים לעבודת הגמר
מנחה קבוע לעבודת גמר יכול להיות חבר סגל הפקולטה להנדסה במסלול הרגיל, שהוא בדרגת מרצה לפחות, שהתבקש על-

ידי התלמיד לשמש לו כמנחה קבוע והסכים לכך, אושר על-ידי ועדת ההוראה וקיבל את המלצת ראש המחלקה. כל זה בכפוף 
להנחיות הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתואר שני.

לכך  אישור  שקיבל  וכן   ).Ph.D( שלישי  תואר  בעל  שהוא  בתנאי  תזה  לעבודת  משני  מנחה  להתמנות  יוכל  חריגים  במקרים 
הקבוצות  לאחת  להשתייך  המשני  המנחה  על  היחידתית.  הוועדה  של  המלצה  פי  על  שני,  לתואר  האוניברסיטאית  מהוועדה 
הבאות: חוקרים, מדענים אורחים, מורים במסלול המקביל בדרגת מורה בכיר לפחות, מורים מן החוץ ומורים במסלול הקליני 
בפקולטה לרפואה. חבר סגל מאוניברסיטה אחרת או ממוסד מחקר לא יוכל לשמש מנחה יחיד בפקולטה להנדסה אולם הוועדה 
האוניברסיטאית לתואר שני רשאית למנות חבר סגל כזה כמנחה משני על סמך המלצה מנומקת של הוועדה היחידתית ובהסכמת 

המנחה. בקשה לאישור מנחה משני שאינו במסלול הרגיל יש להגיש עד שנה מיום תחילת העבודה על התזה. 

ה  להנחי מנחה       הסכמת 

2. מנחה שני1. מנחה ראשי

־הנני מסכים להנחות את התל
מיד הנ"ל בעבודת הגמר לתואר 

שני 
חתימת המנחה 
שם  המנחה 

מס. ת”ז

טל בעבודה

נייד
כתובת מייל

יחידת לימוד

מקום עבודה

מכון מחקר /דרוג מחקר

מסלול אקדמי +דרוג אקדמי
תפקיד

תאריך חתימת המנחה על טופס

פרטי התלמיד
שם משפחה ___________ שם פרטי____________ מס' ת"ז  _________יחידת לימוד __________
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