
  

  

  

            

 

  

  

 
 

  

  מולדובה על פי משרד החינו� של D .hP ל סטודנטי של  האישית התכנית תקנו�

 .נובמברב 1ב מתחילה ל"שנה •

  

 :כוללת האישית ההכנה תכנית •

 כללית הכנה .1

 המחקר  לצורך הדרושה המתודולוגיה רכישת .2

 בשנתם ההתמחות ובתחום באנגלית להיבחן מחויבים PART TIME ה בתכנית הדוקטורנטים .3

 .לימודיםל הראשונה

 באינפורמטיקה להיבחן ניתן (השניה בשנה ובמתודולוגיה באינפורמטיקההדוקטורנטים יבחנו  .4

 .)א שנה בתום גם

 הנוגעת כללית מתודולוגיהו אינפורמטיקה, זרה שפה כגון הכלליות המטלות של המבחן תכנית .5

. יטהאוניברסב תחום באותו המתמחה הפקולטה של המדעית הוועדה באחריות היא למחקר

 .האישיים המדעיים המנחים ידי על יקבעו והקיפם מבניהם ,הרפרטים נושאי

 הרקע על מבוססים (המחקר לעבודת הנוגעים לימודים שנת כל במשך רפרטים 3 עיבוד .6

 .)האישי המחקר וממצאי הדולוגיוהמתו המחקר כלי ,העיוני

 .מדעיים מאמרים 3 לפחות רסוםיפ .7

 .נתון זמנים לוח פי על הנדרשים במבחנים ועמידה הרפרטים על הגנה .8

 .הלימודים תכנית  מדרישות 40% מהווה הללו המטלות בכל העמידה .9

 .האם במוסד יתקיימו המבחניםכל  .10

 המטלות הצגת לאחר המדעית הועדה מטעם הערכה יקבל הדוקטורנט לימודים שנת כל בתום .11

 .בפניה

 .הבאה ל"בשנה חדשמ מועמדות להגיש ויוכל יודח– במטלות עומד שאינו דוקטורנט .12

  :מבחנים 4 ב לעמוד דוקטורנט כל על הלימודים במשך .13

   זרה  בשפה. א  

  )אינפורמטיקה( במחשבים בסיסי בידע .ב  

 ההתמחות תחום של והמתודולוגיה ההיסטוריה. ג  

  .הראשונה ל"משנה החל האישי המחקר של בפרובלמטיקה הנוגעים רפרטים 3 ב וכן       

  

  



  

  

  

            

 

  

  

 
 

  

  

 או הראשון התואר בלימודיהדוקטורנט  התמחה שבו מזה שונה בתחום הוא הדוקטורט אם .14

 .הדוקטורט בתחום נוספים מבחנים 2 עוד שהוזכרו המבחנים מלבד לעבור עליו, השני

 וההגנה השלישית השנה בתום  מבחן: שלבים 2-ל מחולק הדוקטורנט של ההתמחות מבחן .15

  .הלימודים משך כל במהלך המבחנים ציוני גם בחשבון ילקחו שבה המחקר עבודת על הסופית

 .חובותיו יתר כל מילוי לאחר רק המחקר בעבודת להבחן רשאי יהיה טהדוקטורנ .16

          . הסופי  המבחן עריכת  על אחראית )(CNAA (המולדבית גבוהה להשכלה המועצה .17

 : חלקים 2 יכלול זה מבחן

  . ההימתחות לתחום הנוגע כללי עיוני חלק. א  

 .עצמו המחקר עבודת תוכן לגבי יספציפ חלק. ב  

 חברים 5 - 3 מ המורכבת  מומחים וועדת מכנסת הפקולטה מבחן כל לצורך .18

  :היא ההגנה בתום הניתנת ההערכה. ציבורית במתכונת היא הרפרטים על ההגנה .19

 .הדוקטורנט של האישי בתיק נרשמת והיא  נכשל או עבר     

 .הרפרט על מחדש ולהגן חזורל זכאי הוא" נכשל"  קיבל והדוקטורנט במידה .20

 הוועדה של החברים ישתתפו לא הערעור בועדת. מההגנה ימים 3 לאחר לערער ניתן .21

 .ההגנה את שדחתה הראשונה

 .מאי בחודש הסנט החלטת פי על נערכים הדוקטורט מבחני .22

 הוועדה מחברי אחד כל של דעת חוות תינתן שבו פרוטוקול יקבל דוקטורנט כל .23

 .ערעור לפני הדוקטורנט נבחן שבו מועד אותו במשך דשמח להיבחן ניתן לא .24

 .שנים 7 במשך תקפים הדוקטורט מבחני .25

 המולדבי התקנון פי על אחרות בארצות שנעשו דוקטורט במבחני להכיר ניתן .26

 או המבחנים בשאר לפחות 70 או התמחותו בתחום לפחות 80 ציון קיבל לאש דוקטורנט .27

 .יותר מאוחר במועד מחדש חןלהיב יכול , ברפרט נכשל ציון שקיבל

 .הלימודים בתכנית להמשיך זכותו את יאבד הדוקטורנט ,'ב במועד גם ויכשל במידה .28

 תואר בוגר של  רשמית תעודה תנפיק האוניברסיטה  החובות כל מילוי לאחר הלימודים בתום .29

  .Ph.D: שלישי


