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Master degree -Important highlights 

First year- Research proposal – students are required to submit their research proposal 

no later than the end of the first year of their studies. For example, a student who started 

studying in the autumn semester is required to submit a research proposal no later than the 

beginning of the autumn semester of the following year. A signed copy of the proposal 

should be submitted by e-mail to the department secretarial and to the advisor.  

Second year- Thesis submission- students completing their studies are required to 

submit their thesis no later than November 30th. Prior to this date students are required to 

take one printed copy of their thesis to Mrs. Gili Friedman from the Graduate Authority 

Department to receive approval regarding the format of the work. 

Please note that students that submit their thesis after November 30th will be charge an 

additional 10% tuition fees. 

Students who have completed 3 years of their studies and are not able to submit their thesis 

by November 30th are required to request an academic 

extension-  http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-10-36-50/2011-01-19-

10-41-55 

Completion of degree - students who have submitted their research on time, no later than 

November 30, defended their thesis, received grades for all courses and fulfilled all study 

requirements by the end of February (in the year following submission of the thesis) will be 

included in the annual graduation ceremony held every June. A student whose does not 

complete all academic requirements by the end of February will be included in the graduation 

ceremony of the following year.   

 שני תואר ללימודי חשובים דגשים

': לדוג) . הראשונה הלימודים שנת סוף עד המחקר הצעת את להגיש יש  - מחקר הצעת הגשת -ראשונה שנה

 להגיש יש ההצעה את(. העוקבת בשנה' א סמסטר תחילת עד המחקר הצעת את יגיש' א בסמסטר לימודיו שהתחיל סטודנט

 . ולמנחה החוג מזכירותל במייל
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 העבודה קובץ את להגיש ניתן. שנה בכל 30.11 תאריך עד תתבצע העבודה הגשה -תיזהה עבודת הגשת -שניה שנה

(PDF )פרידמן גילי' לגב) מתקדמים ללימודים לרשות לגשת יש זה מועדל עד, בנוסף. ולמנחה החוג למזכירות במייל- 

 בהגשת שיאחרו סטודנטים(. כרוך לא) מודפס אחד עותק עם להגיע יש -העבודה של צורנית לבדיקה( מראש בתיאום

 .ל"שכ מגובה 10%-ב יחויבו 30.11-ה לאחר העבודה

 מתקדמים ללימודים הרשות באתר– לימודים להארכת בקשה טופס למלא מתבקשים לימודים שנות 3 שסיימו סטודנטים*

-55-41-10-19-01-50/2011-36-10-19-01-http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011  

 עד הלימודים חובות בכל ועמדו ציוניהם כל את קיבלו, שלהם התיזה עבודת על ונבחנו שהגישו סטודנטים -תואר סגירת

 סטודנט .יוני חודש מדי מתקיים אשר השנתי סיום בטקס להיכלל יוכלו (התיזה להגשת העוקבת בשנה) פברואר חודש סוף

  . מכן לאחר השנה של הסיום בטקס ייכלל פברואר חודש לאחר שלו התואר את שיסגור

 -שני לתואר לסטודנטים המוצעות המלגות על הרשות באתר להתעדכן ניתן -מתקדמים ללימודים הרשות דרך – מלגות

56-28-10-23-01-heb/2011-http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/schilarships 
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