
 

 

 

English Follows the Hebrew 

 כ"ו בשבט תשפ"א
 2021בפברואר  8

 ,וחברים חברות שלום

 ובעיקר למגפה שקשורים בנושאים קצרים עדכונים מובאים הבאות בשורות. שיפור במגמת שמצבנו נקווה

 .נושאים במספר הערות לקבלת ובקשה כלליים עדכונים

 למדעי מהפקולטה זקוביץ יאיר חברנו הוא זו לשנה המקרא לחקר ישראל פרס חתן: בפרסים לזוכים ברכות. 1

 רק לא הצליח יאיר. המקרא ובפרשנות המקרא של ספרותיים בהיבטים דרך פורץ חוקר הוא יאיר. הרוח

 חברנו עם מהם רבים) ספרים בסדרת, הרחב המשכיל לציבור בפרסומים גם אלא מקצועי אקדמי במחקר

 תכנית וממקימי מיוזמי היה הוא, היתר בין: למופת באזרחות גם טייןמצ יאיר. והרצאות( שנאן אביגדור

 היהדות ומקצועות ך"תנ להוראת מצטיינים סטודנטים שמכשירה, שלנו באוניברסיטה שפועלת" רביבים"

 תפקידי של בשורה ועסק; החינוך במשרד ך"בתנ המקצוע ועדת ר"יו בתפקיד כיהן הוא; הממלכתי בחינוך

 . היהדות למדעי המכון וראש הרוח למדעי הפקולטה דיקן בכללם, יברסיטהבאונ אקדמי ניהול

. רפואי-ביו במחקר למצוינות רפפורט פרס כלת, לרפואה מהפקולטה ברגמן יהודית לחברתנו גם חמות ברכות

 שקשורה( בהורשה שעובר תאי זיכרון) אפיגנטיקה של בתחום בעולם המובילות החוקרות אחת היא יהודית

 יהודית. המעי דלקות של בתחומים היתר בין(, מחדש לידה) הרגנרציה תהליך ושל, א"דנ של למתילציה

 מצוינת תרומה תורמת והיא, וערבים יהודים, רבים מצטיינים וחוקרים חוקרות השנים לאורך הכשירה

 .ולמדענים למדעניות הזדמנויות שוויון לקידום

 שב אני. בעיצומה הבחינות ותקופת בהצלחה הסתיים טרהסמס, ההוראה בתחום: הוראה – קורונה ענייני. 2

 בהישגיהם משמעותי פער שאין ולוודא, המיוחדות הנסיבות לאור בסטודנטים להתחשב ן/מכם ומבקש

, צעירים לילדים הורים שהם בסטודנטים מיוחדת התחשבות לשקול יש. רגילות שנים לעומת השנה בבחינות

 .החינוך מערכת מסגירת םשנובעי הקשיים עם להתמודד שנאלצים

 תחילת עם מיד, בכיתות שיעורים לקיים שנוכל מקווים אנו. 2021 במרץ 14, ראשון ביום יפתח' ב סמסטר

 ים/למורות לאפשר כדי, פברואר סוף עד בעניין ההחלטה את נפרסם. פסח חופשת לאחר לפחות או הסמסטר

 בעניין נחליט(, והחלימו חלו או) תחסנושה למי רק פתוח יהיה שהקמפוס אפשרות יש. בהתאם להיערך

 אפשרות בוחנים אנו, להתחסן האוניברסיטה קהילת כלל עידוד לצד. הממשלה למדיניות בכפוף, בהמשך

 .בעניין שונים תמריצים להוסיף

 הביטויים אחד'. א בסמסטר המקוונת להוראה בהכנות הרבה ההשקעה על הסגל לחברי להודות הזדמנות זו

 שנלמדו סמסטריאליים קורסים 2,200 -כ מתוך. הקורסים במרבית חלופיות הערכה דרכי תקביע הוא לכך

 כל מסך בלבד כשליש, בחינות התקיימו 750 -בכ רק(, שנתיים קורסים 1,000-כ נוספים להם' )א בסמסטר

 בהצלחה נעשות המקוונות הבחינות. אחרות ומטלות עבודות יסוד על הציונים נקבעים ובשאר, הקורסים

 או מלא כתחליף, חלופיות הערכה דרכי בהפעלת להמשיך לשקול ן/מכם מבקש אני. תקלות ללא כמעט, רבה

 להימנע בבקשה השתדלו, כן כמו. קבע של כעניין וגם' ב בסמסטר גם, הקורס בסיום לבחינה חלקי לפחות

 .מקורית ולחשיבה ליצירתיות ביטוי לתת מאפשרים שאינם, ברירתיים-רב ממבחנים

 לפעילות שמחוץ הנסיבות בשילוב, מרחוק הוראה לקיום שנדרשה הרבה ההשקעה: מחקר – קורונה ענייני. 3

 להימצא נדרשים או חולים רבים, ארוכות לתקופות סגורים ספר-ובתי שהגנים העובדה זה ובכלל, האקדמית



 

 

 

 או מלאה השבתהמ שנובעים הקשיים נוספים לכך. זו בתקופה המחקר לקידום קשה אתגר מציבים, בבידוד

 של השלילית ההשפעה, אנשים בהשתתפות ניסויים לקיים האפשרות חוסר, במעבדות הפעילות של חלקית

 הסגל וחברות חברי בפני מוצב עיקרי אתגר. ועוד בינלאומיים בכנסים פיזית להשתתף האפשרות חוסר

 חברי מכלל 30% -בכ המדובר, האחרונות בשנים בקליטות הניכר הגידול לאור) קביעות בעלי אינם שעדיין

 בשם(. גברים 190-ו נשים 90 מהם; הכול בסך 958 מתוך סגל חברי 280: הרגיל במסלול הבכיר האקדמי הסגל

 מחברי ורבים רבות של הללו הייחודיים לקשיים שלנו המודעות את לבטא מבקש אני, האוניברסיטה הנהלת

 .זו בקבוצה לחברים לסייע שנועדו אחדים בצעדים ולעדכן, הסגל

 שלא החלטנו. זאת תבקש הסגל ת/חבר אם תוארך הניסיון תקופת, המיוחדות בנסיבות התחשבות מתוך( א

 שבהשפעת הרבה השונות לאור וזאת, הניסיון תקופת של אוטומטית הארכה בדבר גורף הסדר לקבוע

 הארכה בשל םלהיגר שעלולות השליליות האגביות ההשפעות ובשל המחקר פעילות על המגפה השלכות

 בנוסף וזאת) אחת שנה יהיה הוא וככלל, הספציפיות לנסיבות בהתאם יקבע ההארכה משך. כאמור

 .נית/הדיקן אל בעניין לפנות יש(. וכדומה המעבדה בהקמת עיכוב, לידה בשל, אחרות להארכות

 בבקשה נותלפ ניתן, כן כמו. הקליטה בתקציבי השימוש תקופת את בשנה אוטומטית להאריך החלטנו( ב

 בהתאם תיבחן והבקשה, הקליטה שבתקציב התקצוב בסעיפי חלופי לשימוש, פ"למו הרשות אל מנומקת

 .הרלוונטיות לנסיבות

 הקשור בכל נחוצות התאמות יחד לבחון כדי, קביעות ללא האקדמי הסגל חברי עם להיפגש הונחו הדיקנים( ג

 בעומס זמנית הפחתה גם מתאימים קריםובמ, הללו הסגל חברי על שמוטלות מינהליות למשימות

 למימון מיוחד תקציבי סיוע לקבל יוכלו האקדמיות היחידות. מלא הוראה בעומס שמלמדים למי, ההוראה

, מחקר פעילויות במימון לסיוע ייעודי תקציב הקציבה האוניברסיטה הנהלת, כן כמו. הללו ההתאמות

 המיוחדים בצרכים הסגל חברי עם ידונו הדיקנים. יעותקב ללא סגל ולחברי לחברות, מלגות למימון בעיקר

 .לסייע אפשרות ונבחן המיוחדות הנסיבות בשל שנוצרו

 נמצא שלא בסוגיות, אותי גם הצורך ובמידת, נית/הדיקן את לעדכן בבקשה תהססו אל – הסגל חברי כלל

 .לסייע נסהונ, האקדמית לפעילות ישירות קשורים שאינם היבטים לרבות, מתאים פתרון להן

 יציאה בנושא אוגדן אנוש משאבי באגף הוכן, סגל חברות מספר של ברוכה יוזמה בעקבות: קרוב בעניין

 .כאן זמין המידע. בנושא מפורט מידע ובו, והורות לידה לתקופת

 עצום בגידול, 2021 בינואר 17 -ב נפתחה הבאה לשנה ההרשמה: ב"תשפ הלימודים לשנת היערכות. 4

 המקביל המועד לעומת הוכפל מאשר יותר ראשון לתואר המועמדים מספר, וחצי שבועיים כעבור: בביקוש

 יש, מעטים לא בחוגים הקבלה סיפי של העלאה חרף(. שעברה בשנה 800 -כ לעומת השנה 1,900 -כ) אשתקד

 שמיהרו מי של במספרם)!( ארבעה ופי( 450 לעומת 1,300-כ) המתקבלים במספר לערך)!( שלושה פי של גידול

 עלייה יש שני לתואר בהרשמה גם(. אשתקד 120 לעומת השנה 500) המימוש מקדמת את שילמו וכבר

 לעת ניכרת שם, האחרות באוניברסיטאות המצב לעומת חריג הוא בביקוש זה גידול(. 50% -כ של) מרשימה

 .המועמדים במספר בהרבה מתונה עלייה עתה

 מספר את מגביל ת"ות. ת"ות ממדיניות שנובע, אתגר בפנינו מציב אצלנו ללמוד בביקוש הזה המבורך הגידול

 ודנטיםסט של מרבית מכסה, ידועה שאינה נוסחה לפי, נקבעה מוסד לכל. מוסד בכל שלומדים הסטודנטים

 חריגה. ושני ראשון לתארים, כוללת מכסה היא אלא תחום לפי אינה המכסה. תקצוב למוסד ניתן שבגינם

 נוסף לכך(. לסטודנט ח"ש 30,000-כ) במוסד הממוצע התקצוב שיעור לפי תקצוב להפחתת מוליכה המכסה מן

https://rector.huji.ac.il/sites/default/files/rector/files/vgdn_myd_ytsyh_ltqvpt_lydh_vhvrvt.pdf


 

 

 

 המשמעות. המוסד תקציבב יחסי בשיעור להפחתה מביאה ממנו שחריגה(, ס"יס) סטודנטים-סגל יחס יעד

 הסטודנט שמשלם הלימוד בשכר בהתחשב, למכסה מעל סטודנט כל שבגין היא הללו התנאים שילוב של

 שנחוצות הנוספות בעלויות התחשבות ללא וזאת, ח"ש 20,000 -כ מפסידה האוניברסיטה, ת"ות והקצבות

 . ההוראה קיום לשם

. המרבית המכסה מן למעלה כבר הוא( 19,400 -כ) א"בתשפ ושני ראשון לתארים אצלנו הסטודנטים מספר

-ב לבוגר' א בשנה 3,800 -כ) אצלנו ללמוד שמתחילים הסטודנטים במספר ניכר גידול חל האחרונות בשנים

 המכסה, מוגבל הוא מוסמך ללימודי שהביקוש כך לאור(. א"בתשפ 4,750 -וכ ף"תש-ב 4,400 -כ, ט"תשע

 ב"תשפ-ב בוגר לתואר לקלוט עלינו יהיה, המכסה מן לחרוג שלא וכדי, גרבו תלמידי בקבלת היא האפקטיבית

 של רחב מגוון בשל עמה להשלים מתכוונים שאיננו תוצאה זוהי. ראשון לתואר סטודנטים 3,400 -מ פחות

 .המרבית המכסה להגדלת להביא כדי נמרצות פועלים ואנחנו, סיבות

 לא יותר הנמוכה המכסה, בעבר. האחרים המוסדות לעומת זה בעניין מקופחת העברית האוניברסיטה, אגב

 המכסה בעוד, שלמטה בטבלה כמפורט. קשות בנו פוגעת הנמוכה המכסה, כעת אך, אפקטיבית היתה

 היתה אמורה המכסה, אצלנו הסגל חברי של היחסי השיעור שלפי הרי, סטודנטים 19,170 היא לנו שמוקצית

 .זה בעניין יםפועל אנו, כאמור. 21,500 -כ להיות

 סה"כ חיפה גוריון-בן אילן-בר הטכניון ת"א העברית 

מכסת 

 סטודנטים
19,170 23,920 13,400 16,863 16,000 15,410 104,353 

 100% 14.4% 15.3% 16.2% 12.8% 22.9% 18.4% אחוזים

סגל אקדמי 

 (1/20בכיר )
953 1,016 554 690 806 600 4,619 

 100% 13.1% 17.4% 14.9% 12.0% 22.0% 20.6% אחוזים

 

 שני לתואר סטודנטים 2,500 -כ לומדים העברית באוניברסיטה :מתקדמים לתארים סטודנטים הנחיית. 5

 סטודנטים 350 -כ) שלישי לתואר סטודנטים 2,300 -וכ(; סטודנטים 900 -כ בשנה מסיימים מהם) מחקרי

 רבים ובמקרים, הסגל חברי של האקדמית בפעילות מרכזי היבט היא סטודנטים תהנחי(. בשנה מסיימים

 כחוקרות לכהן בוחרים שאנו העיקריות הסיבות אחת היא ים/מעולות ים/סטודנטיות להנחות האפשרות

 מלגות מימון הוא שבהם שהעיקרי, רבים אתגרים כמובן יש זה בתחום. העברית באוניברסיטה וכחוקרים

, המלגות במימון מרכזי לסיוע, השונות האקדמיות ביחידות" מלגות מודל" להפעלת פועלים ואנחנ. מחייה

 שקשורים היבטים, האחד: אקדמיים אתגרים שני יש, זאת בצד. היחידות מן בחלק לפעול החל שכבר מהלך

. ולדוקטור למוסמך התזה להשלמת שמוקדש הזמן משך, והשני; למונחה המנחה שבין היחסים למערכת

 ואודה, כאן זמינה המתווה טיוטת. הנחיה תקנון של מתווה גובש, הללו ההיבטים שני את להסדיר בניסיון

 . והצעות הערות אלי ותשלחו בדברים תעיינו אם מאד ן/לכם

 התזה להגשת האחרון המועד, הקורונה מגפת של ההשלכות לאור, ראשית: זה בעניין נלוות הערות שתי

 תזה עבודת של השיפוט, הקרובה הלימודים משנת החל, ג"מל החלטת לפי, שנית .2021 באפריל 30-ל נדחה

 ה/שאינו בכיר אקדמי סגל ת/חבר ת/והאחר המנחה ת/האחד, לפחות שופטים שני ידי-על יעשה למוסמך



 

 

 

 ת/שופט לבחור יש, במוסד אחרות ביחידות רלוונטים מומחים אין אם. המנחה של האקדמית מהיחידה

 .אחר ממוסד

 מינוי של ההיבטים מכלול את מסדיר( כאן) האוניברסיטה של המינויים תקנון. וההעלאות המינויים תקנון. 6

, הרקטור סגנית של בראשותה, לעניין שמונתה ועדה. וההעלאות קביעות הענקת, בכיר אקדמי סגל חברי

 שונים הסדרים של מחדש בחינה ולאור הנוהגת הפרקטיקה לאור, בתקנון נחוצות בהתאמות דנה, שגיב לילך

 לשינויים הצעות, בוחבוט אירית' גב, הוועדה רכזת אל מסר באמצעות, לוועדה תמסרו אם ן/לכם אודה. בו

 .בתקנון ולהתאמות

 הציבור לכלל שפתוחים מאמרים שמפרסמים העת כתבי להרחבת פועלת הספריות רשות. פרסומים. 7

(Open-Access )או) פרסום דמי תשלום ללא לפרסם יכולים העברית באוניברסיטה הסגל חברי שבהם 

 .כאן זמינה, לעת מעת שמתעדכנת, העת כתבי רשימת(. מוזל בתעריף

-היהודי הסכסוך מפות אטלס את לאחרונה פרסם העברית באוניברסיטה שפועל השלום לחקר טרומן מכון

 .כאן, שפות בשלוש, זמין האטלס. ערבי

 . בשמחה יתקבלו והצעות רותהע

 ,להתראות

 

 ברק מדינה, רקטור

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://academic-secretary.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/takanon_haminuyim_jan_2021.pdf
mailto:iritb@savion.huji.ac.il
https://huji-il.libguides.com/open_access/agreements
https://truman.huji.ac.il/book/%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A1-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99


 

 

 

 

 

       February 6, 2021 

 

Dear colleagues, 

Hopefully our situation is improving. Below are brief updates on issues related to the pandemic, 

especially general updates, and a request for your suggestions on a number of topics. 

1. Congratulations to the award winners. This year’s Israel Prize for Biblical Studies Laureate is our 

colleague Yair Zakovitch, from the Faculty of Humanities. Yair is a groundbreaking scholar in literary 

aspects of the Bible and biblical interpretation. Yair has succeeded not only in professional academic 

research, but also in publications geared to the general educated public, through a series of books 

(many of them co-authored with our colleague Avigdor Shinan) and public lectures. Yair also excels 

in exemplary citizenship. Among other things, he was among the initiators and founders of the 

"Revivim" program that operates at our University, training outstanding students to teach Bible and 

Judaism in the state educational system. Yair has also served in academic management positions at 

the University, including as Dean of the Faculty of Humanities and Head of the Institute of Jewish 

Studies. 

Congratulations to our colleague Yehudit Bergman from the Faculty of Medicine, winner of the 

Rappaport Award for Excellence in Biomedical Research. Yehudit is one of the world's leading 

researchers in the field of epigenetics (hereditable transmission of cellular memory) associated with 

DNA methylation, and the regeneration process, including in the field of intestinal infections. 

Yehudit has trained many outstanding researchers, Jews and Arabs, over the years, and she makes 

an excellent contribution to promoting equal opportunities for male and female scientists. 

2. COVID-19 Matters—Teaching. The first semester ended successfully, and the exam period is in 

full swing. I ask you again to please show consideration for your students in light of the special 

circumstances, and to make sure that there is no significant difference in achievements in the exams 

this year as compared to normal years.  

The second semester will open on Sunday, March 14, 2021. We hope to be able to hold classes in 

campus, immediately at the beginning of the semester or, if not, at least after the Passover holiday. 

We will publish the relevant decision no later than the end of February, in order to allow our 

instructors to prepare accordingly. Along with encouraging the entire University community to get 

vaccinated, we are exploring the possibility of adding various incentives in this regard. 

This is an opportunity to thank you for your great investment in preparing online teaching in the 

first semester. One manifestation of this is the implementation of alternative assessment methods in 

most courses. Out of about 2,200 semester courses taken in the first semester (to which are added 

about 1,000 annual courses), only about 750 exams were held. This constitutes only about a third of 



 

 

 

all courses. In the rest of the courses, grades are being determined on the basis of papers, projects 

and other assignments. I ask you to consider continuing to use alternative assessment methods, as a 

full or at least partial substitute for the exam at the end of the course, both in the second semester 

and as a permanent matter. Also, please consider avoid using a multiple-choice test. 

3. COVID-19 Matters—Research: The considerable investment required to conduct distance 

learning, including circumstances outside academic activity (such as the fact that kindergartens and 

schools have been closed for long periods, many people are ill or are obligated to be in isolation, 

etc.), poses a difficult challenge to the advancement of research during this period. Added to this 

are the difficulties arising from the complete or partial shutdown of activity in laboratories; the 

inability to conduct experiments with the participation of people; the negative impact of the inability 

to physically participate in international conferences and more. A major challenge is being faced by 

our untenured faculty members (given the significant increase in absorption of new faculty in recent 

years, untenured faculty members constitute about 30% of all senior academic staff members in the 

regular track: 280 faculty members out of 958 in total; 90 women and 190 men). On behalf of the 

University management, I would like to express our awareness of these unique difficulties facing 

many of our faculty members, and to update you on a number of measures designed to assist 

members of this group. 

A) Taking into account the special circumstances, we will extend the trial period if the faculty 

member so requests. We decided not to establish a sweeping arrangement regarding an automatic 

extension of the trial period, in view of the great variability in the impact of the pandemic on 

research activity, and due to the adverse effects that such an extension may cause to some. The 

duration of the extension will be determined according to the specific circumstances. As a rule, it 

will be for one year (in addition to other extensions, due to giving birth, delay in the establishment 

of the laboratory and the like). 

B) We decided to automatically extend by one year the period during which absorption budgets 

may be used. In addition, the possibility of alternative use of the budget items in the absorption 

budget will be exercised, depending on the circumstances. You may contact the R&D Authority in 

this matter. 

C) The deans have been instructed to meet with the untenured academic staff on a regular basis, in 

order to jointly examine necessary adjustments pertaining to administrative tasks imposed on these 

faculty members, and in appropriate cases, to consider a temporary reduction in the teaching load 

(for those who have a full teaching load). Academic units will be able to receive special budgetary 

assistance to fund these accommodations. In addition, the University's management has allocated a 

dedicated budget to assist in funding research activities, mainly for the funding of scholarships, for 

untenured academic staff members. The deans will discuss with the faculty members the special 

needs created due to the special circumstances. 



 

 

 

To all faculty members—please do not hesitate to inform the dean, and if necessary, me as well, 

about issues for which no suitable solution has been found, including aspects not directly related to 

academic activity.  We will do our best to assist. 

In a related matter: Following an initiative by a number of faculty members,  the Human Resources 

Division has prepared a booklet on the subject of taking childbirth and parenthood leaves. The 

booklet includes detailed information on the subject. The information is available here (in Hebrew).  

4. Preparations for the 2022 school year. Applications for next year opened on January 17, 2021, 

with a huge increase in demand. In the first two and a half weeks, the number of undergraduate 

candidates more than doubled compared to the number of candidates applying by the same date 

last year (about 1,900 this year, compared to about 800 last year). Most importantly, despite the 

increase in the admission criteria in quite a few departments, the number of those accepted is three 

times the one last year (about 1,300 compared to 450) and the number of students who hurried and 

already paid the admission acceptance advance has increased four times (500 students this year, 

compared to 120 students last year). There is also an impressive increase in applications for master's 

degree study at HUJI (an increase of about 50% compared to last year). This increase in demand is 

unusual compared to the situation at the other universities in Israel, where there is currently a far 

more moderate increase in the number of applicants. 

This welcome increase in the demand to study with us poses a challenge, which stems from the 

Planning and Budget Committee policy. The PBC limits the number of students studying at each 

institution of higher education in Israel. Each institution was assigned, according to an unknown 

formula, a maximum quota of students for whom the institution was given a budget. The quota is 

not divided by field, but rather it is a comprehensive quota, for undergraduate and master’s degrees.  

The number of students studying with us for undergraduate and master’s degrees in 2021 )about 

19,400) is already above the maximum quota. In recent years, there has been a considerable increase 

in the number of students beginning to study with us (about 3,800 first-year undergraduate students 

in 2019, about 4,400 in 2020, and about 4,750 in 2021(. Given that the demand for master’s degree 

studies is limited, the effective quota is in admitting undergraduate students. In order not to exceed 

the quota, we will have to admit fewer than 3,400 undergraduate students for the bachelor's degree 

in 2022. This is a result we do not intend to make peace with, for a variety of reasons, and we are 

working hard to attain an increase in the maximum quota. 

By the way, the Hebrew University is disadvantaged in this matter compared to the other 

institutions. In the past, the lower quota was not effective, but now, the lower quota is hurting us 

badly. As detailed in the table below, while the quota allocated to us is 19,170 students, according 

to the proportional rate of our faculty members, the quota was supposed to be about 21,500. 

 

https://rector.huji.ac.il/sites/default/files/rector/files/vgdn_myd_ytsyh_ltqvpt_lydh_vhvrvt.pdf


 

 

 

 HUJI Tel Aviv Technion Bar Ilan 
Ben-

Gurion 
Haifa Total 

Student 

quota 
19,170 23,920 13,400 16,863 16,000 15,410 104,353 

Percentage %18.4  %22.9  %12.8  %16.2  %15.3  %14.4  %100  

Academic 

staff 
953 1,016 554 690 806 600 4,619 

Percentage %20.6  %22.0  %12.0  %14.9  %17.4  %13.1  %100  

  

5. Supervision of graduate students: The Hebrew University’s student population includes about 

2,500 students studying for a research master's degree (of these, about 900 students graduate each 

year), and about 2,300 doctoral students (about 350 doctoral students graduate each year). 

Supervising students is a key aspect of the academic activity of faculty members. In many cases, the 

possibility of mentoring excellent students is one of the main reasons why we, as faculty members, 

choose to serve as researchers at the Hebrew University. There are, of course, many challenges in 

this area, the main one of which is the funding of subsistence stipends. We are working to implement 

a "scholarship model" in the various academic units, to provide central assistance in funding 

scholarships. Such a program has already begun to operate in some of the units.  Alongside this, 

there are two academic challenges: one aspect relates to the relationship between the faculty advisor 

and the student. The second challenge is the length of time devoted to completing the thesis for 

both the advisor and the student. We have formulated an outline for a guideline in an attempt to 

regulate these two aspects. The draft outline is available here. I would be very grateful to you if you 

would review the draft and send me comments and suggestions. 

Two accompanying remarks on this matter: First, in view of the consequences of the COVID-19 

pandemic, we have extended the deadline for submitting the thesis, until April 30, 2021. Second, 

according to the Council for Higher Education decision, starting in the next academic year, the 

master's thesis will be judged by at least two judges, at least one of whom is a senior academic staff 

member who is not from the thesis advisor’s academic unit. If there are no relevant experts in other 

HUJI units, a referee from another institution should be selected. 

6. Appointment and promotion regulations. The University's appointment regulations (available 

here) regulates all aspects of appointing senior academic staff members, granting tenure and 

promotions. A committee appointed for this purpose, headed by the Vice-Rector, Lilach Sagiv, 

discusses necessary adjustments to the regulations, in light of the current practice and in light of a 

re-examination of various arrangements in it. We would be grateful if you could submit to the 

committee your proposals for changes and adjustments to the regulations. To submit your proposals 

please send a message to the committee coordinator, Ms. Irit Bohbot.  

https://academic-secretary.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/takanon_haminuyim_jan_2021.pdf
mailto:iritb@savion.huji.ac.il


 

 

 

7.  Publications. The Library Authority is working to expand journals that publish articles that are 

open to the public (Open-Access), where Hebrew University faculty members can publish free of 

charge. The list of journals, which is updated from time to time, is available here. 

The Truman Institute for Peace Studies at the Hebrew University recently published an atlas of 

maps of the Jewish-Arab conflict. The atlas is available, in three languages here. 

I will be glad to receive your comments and suggestions. 

Best regards, 

 

Barak Medina, Rector 
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English follows the Hebrew 

 טיוטה להערות, 5.2.21

 העברית באוניברסיטה מתקדמים לתארים ות/סטודנטים הנחיית תקנון

 מטרה. 1

 ות/שעורכים ות/הסטודנטים ושל ות/המנחים של והזכויות החובות את להסדיר נועד זה תקנון
(. דוקטורט) שלישי ולתואר( מוסמך) שני לתואר גמר עבודת לכתיבת, ן/בהנחייתם מחקר

-אי של מקרה ובכל, מחקר לתלמידי ובתקנון ל"נה בתקנון לאמור כפופות זה ןתקנו הוראות
 .שיחולו הן האחרים התקנונים הוראות, התאמה

 המחקר ומתכונת המחקר נושא. 2

 הידע להעשרת ןוהמכוו גבוהה ברמה מחקר ההולם נושא יבחרו ית/סטודנטוה המנחה( א
 המתאים בהיקף לעבודה שמתאים באופן ייקבעו המחקר נושאי. עהמד ולקידום האנושי
 .להלן 10 בסעיף כאמור, הלימודים ולמשך הרלוונטית הלימודים לתכנית

 הגשת אם יקבעו זה ובכלל, העבודה מתכונת את מראש יסכמו ית/והסטודנט המנחה( ב
 תוך, אקדמי עת בכתב לפרסום מתוכה קטעים בהגשת מותנית תהיה לשיפוט העבודה

 .הרלוונטי המחקר בתחום ותהמקובל בנורמות התחשבות

 .המחקר בביצוע דרך-אבני להשלמת יםזמנ לוח יקבעו ית/הסטודנטו המנחה( ג

 המנחה מחויבות. 3

 המדעית בקהילה ה/כחבר, ת/כחוקר ית/סטודנטה את ולהדריך להכשיר תפעל/י המנחה (א
 תוך, אתית מדעית לעשייה מופת ית/סטודנטל שמשת/י המנחה. ולאנושות לחברה מת/םוכתור

 . ומעשירה מאתגרת, אינטלקטואלית ביבהס הספקת

 ועידוד ה/לדעותיו הקשבה תוך, ית/הסטודנט את שמכבד באופן לפעול המנחה על( ב
 מדעיים בכנסים השתתףל ית/סטודנטל תסייע/יסייע המנחה, האפשר במידת. ה/ועצמאות

 .אחרות אקדמיות ובפעילויות

 בזמן העבודה של לטיוטות הערות ולמתן לייעוץ אויר זמן ית/לסטודנט להעניק המנחה על( ג
 במחקר. המחקר במצב לחודש אחת הפחות לכל להתעדכן והמנחה ית/הסטודנט על. סביר
 ןלתכנו, המחקר תוצאותב ית/הסטודנט עם דוןל שוטף באופן נה/זמין היהת/י המנחה, ניסויי

 (. מחקרה וגלס בהתאם) מדעי לפרסום המחקר תוצאות ולעיבוד נוספים מחקרים

 ובהערכת המחקר תכנית בגיבוש בייעוץ יסייעו( דוקטורט בלימודי) המלווה הוועדה ות/חברי( ד
 ביישוב הצורך במידת ויסייעו המחקר התקדמות עם ייעצו, דוקטור לעבודת למחקר התאמתה
 .ית/סטודנטל מנחהה בין אקדמיות מחלוקות

 המנחה על, המנחה של אישיות מחקר תמקרנו מלגה מוענקת להיות צפויה שבהם במקרים( ה
 המלגה לגובה באשר פירוט וכן, המלגה ומשך המלגה גובה של פירוט ית/לסטודנט למסור

 להגיש ית/הסטודנט את יעודד המנחה. תחרותית מקרן במלגה זכיה של במקרה שתוענק
 .תחרותיות מקרנות מלגות לקבלת בקשה

 למחקר קשורות שאינן מטלות. 4

, ורותקש שאינן, חיצוניות שירות מטלות ית/הסטודנט על מלהטיל להימנע המנחה על( א
 . ית/הסטודנט של קרהמח לעבודת ,בעקיפין או במישרין

 נוספת אקדמית בפעילות ית/הסטודנט העסקת על להסכים ות/רשאים ית/והסטודנט המנחה( ב
 שקבועים תנוספ עבודה בדבר לכללים ובכפוף שכר תמורת וזאת(, במחקר בעזרה, למשל)

 ה/מחקרו בקידום לפגוע כדי הנוספת בעבודה שאין ובלבד, האוניברסיטה של המלגות בתקנון
 .ית/הסטודנט של



 

 ית/הסטודנט מחויבות. 5

 תוך, המחקרית העבודה לביצוע ה/וזמנו ה/צומר מיטב את להקדיש ית/הסטודנט על( א
 תוך, המנחה םע הדוק פעולה בשיתוף לפעול ית/הסטודנט על. המנחה להדרכת הקשבה
 דרך-אבני להשלמת ית/והסטודנט המנחה שקבעו הזמנים ללוח בהתאם ולפעול, ה/כיבודו
 .המחקר בביצוע

 .המדעיים והדיווח העשייה של האתיקה כלליל בהתאם לפעול ית/הסטודנט על( ב

 . תו/אחרים יות/סטודנטים עם פעולה ושיתוף הדדי כבוד של ביחסים לנהוג ית/הסטודנט על( ג

 רישוםה סוגי ושאר הנתונים אוספי את עת בכל נחההמ לעיון להעמיד ית/הסטודנט על( ד
 אוספי את להפקיד, במעבדה ניסויי במחקר שמדובר ואם; המחקר ותוצרי וחומרי מחקריה

 .העניין לפי, דוקטור או מוסמך לתואר הלימודים סיום עם המנחה בידי כאמור הנתונים

 תו/אחרים עם היוועצות. 6

 המלווה הוועדה ות/חברי עם זה ובכלל, ות/אחרים עם להיוועץ ת/רשאי ית/הסטודנט( א
 .למחקר שקשור עניין בכל ות/אחרים סגל ות/וחברי

 האקדמית ביחידה מתקדמים לימודים על ת/האחראי אל לפנות ת/רשאי ית/הסטודנט( ב
 בעבודת להנחיה יםהקשור בנושאים סיוע קבלת לשם אחראים מחקר לתלמידי הרשות ת/וראש

 .המחקר

 רוחני וקניין יוצרים זכויות. 7

 ות/יםהמחבר ברשימת ית/הסטודנט שם ירשם, בכנסים ובהרצאות מדעיים בפרסומים( א
 שם את נושא אינו הפרסום אם. הרלוונטי בתחום מקובלל בהתאם, ה/תרומתול הראוי במקום
 .כמקובל, הראוי במקום ה/והנחיית תאוזכר, המנחה

 וכן אינטלקטואליים נכסים ובשאר בפטנטים, מדעיים בפרסומים יוצרים זכויות קתחלו( ב
 בתרומת, הרלוונטי המחקר בתחום בנוהג התחשבות תוך תעשה, מהם הנגזרים בתמלוגים
 .זה ןיבעני האוניברסיטה להוראות ובכפוף למחקר ית/והסטודנט המנחה

  המחקר ביצוע שעות. 8

 ה/צומר מיטב את להקדיש מלאה מחייה מלגת ת/שמקבל ית/נטסטוד על, הניסויים במדעים( א
 ית/הסטודנט את לחייב ת/רשאי ה/אינו המנחה, זאת בצד. המחקרית העבודה לביצוע ה/וזמנו

 -ל מעבר, לה מחוצה או במעבדה(, באוניברסיטה הוראה לרבות) המחקר לפעילות להקדיש
 המנוחה בימי מחקר לפעילות ןזמ להקדיש ית/הסטודנט את לחייב אין. בשבוע שעות 42

 ימים 21 של המחקר מפעילות לחופשה ית/הסטודנט של ה/בזכותו להכיר ויש, הרשמיים
 .שנה בכל לפחות

 זה בעניין המפורטים לכללים בהתאם", הורות תקופת"ב לחופשה ות/זכאים ות/סטודנטים( ב
 . האוניברסיטה בתקנוני

 המלגה תשלום והפסקת הנחייה הפסקת. 9

 של ה/לימודיו הפסקת על החלטה. לימודים הפסקת בהכרח גוררת אינה הנחיה פסקתה( א
 ידי-על ולא באוניברסיטה לכך המוסמכות הרשויות להחלטת בהתאם תעשה ית/סטודנט
 .המנחה

 .ת/אחר מנחה ידי-על להנחיה לעבור ת/רשאי ית/סטודנט( ב

 :הבא לנוהל בהתאם ההנחיה את להפסיק רשאית המנחה( ג

 הכוונה על מראש חודשיים לפחות של מוקדמת הודעה ית/לסטודנט למסור המנחה לע( 1)
 להגיב נאותה הזדמנות ית/לסטודנט ולאפשר, לכך הסיבות את ולפרט ההנחיה את להפסיק
.להודעה



 

 מותנה הלימודים המשך אך, לימודים הפסקת בהכרח גוררת אינה ההנחיה הפסקת( 2)
 על האחראי הגורם, הצדקה לכך שיש נמצא םשבה במקרים. ה/חדש מנחה באיתור
 במקרה. ת/חלופי מנחה לאתר לסייע לפעול רשאי האקדמית ביחידה מתקדמים לימודים

 הרשות ת/ראש, הצדקה לכך נמצאה אם, חריגים במקרים, דוקטור לתואר ית/סטודנט של
 ברשות האקדמית היחידה נציג עם היוועצות לאחר, להורות ת/רשאי, מחקר לתלמידי
  .המנחה את תחליף המלווה הוועדה כי, מחקר לתלמידי

 :הבא לנוהל בהתאם מלגה תשלום להפסיק ת/רשאי המנחה( ג

 הכוונה על מראש חודש לפחות של מוקדמת הודעה ית/לסטודנט למסור המנחה על( 1)
 את ולפרט מראש סוכם שעליהם לתנאים בהתאם שלא המלגה את להפחית או להפסיק
 לפני, ה/תגובתו את למסור נאותה הזדמנות ית/לסטודנט לאפשר המנחה על; לכך הסיבות
 . בעניין המנחה החלטת

 לבין המנחה בין מראש שסוכם ההסדר לעומת גובהה או המלגה תשלום משך שינוי( 2)
 על האחראי הגורם של אישור טעונים, ההנחיה להפסקת נלווה שאינו ,ית/הסטודנט
 .ית/והסטודנט המנחה שמיעת לאחר בעניין שיחליט, האקדמית ביחידה מתקדמים לימודים

 לשיפוט העבודה הגשת ומועד הלימודים משך. 10

 בהתאם המחקר עבודת כתיבת ואת המחקר ביצוע את להשלים פעלוי הסטודנטיתו המנחה (א
 הלימודים מתחילת שנתיים עד מוסמך בעבודת כלומר, בתקנונים הקבוע הזמנים ללוח

 לימודים הפסקת או" הורות תקופת. "הלימודים מתחילת שנים חמש עד דוקטורט ובעבודת
 .הלימודים משך במניין באות אינן מאושרת

 בתוך המחקר ביצוע את להשלים בחובה בהתחשב יעשו והיקפו המחקר נושא קביעת( ב
 עבודות היקף, האקדמית ביחידה מראש אחרת נקבע אם אלא, ככלל. האמורה הזמן מגבלת
 אקדמי מאמר של לזה דומה בהיקף להיות אמורה מוסמך לתואר גמר עבודת: זה יהיה הגמר
 אמורה דוקטורט ועבודת(; עת בכתב פרסומה בהכרח נדרש שלא אף) הרלוונטי בתחום אחד

 נדרש שלא אף) הרלוונטי בתחום אקדמיים מאמרים כשלושה של לזה דומה בהיקף להיות
 .המחקר בתחום כמקובל הכול, המונוגרפי של בהיקף או( עת בכתבי פרסומם בהכרח

 על האחראי לגורם תוגש הבקשה. בלבד חריגים במקרים תאושר הלימודים משך הארכת( ג
 ובמקרה, ית/והסטודנט המנחה ידי-על במשותף תוגש הבקשה. ביחידה מתקדמים לימודים

 . בנפרד ת/אחד-כל ידי-על, ן/ביניהם דעות חילוקי של

 על(. וחצי שנתיים) סמסטרים חמישה עד יימשכו( תזה עם) מחקרי במסלול מוסמך לימודי( 1)
 הסמסטר מתום איוחר לא המחקר התקדמות מצב של הערכה ית/לסטודנט למסור המנחה
 אישור לאחר, להתיר ת/רשאי ביחידה מתקדמים לימודים על האחראי. ללימודים הרביעי
 מיוחדים טעמים יש אם, העבודה להגשת היותר לכל אחד סמסטר עד של הארכה, הדיקן

 במקרים תינתן והיא, והרקטור הדיקן אישור טעונה לכך מעבר הארכה. זאת שמצדיקים
 .שיירשמו מטעמים, בלבד חריגים

 רשאי ביחידה מתקדמים לימודים על האחראי. שנים חמש עד יימשכו דוקטור לימודי( 2)
 ת/וראש, חתא בשנה הלימודים משך את להאריך מחקר לתלמידי הרשות ת/לראש להמליץ
 טעונה נוספת הארכה. זאת שמצדיקים מיוחדים טעמים יש אם כך להורות ת/רשאי הרשות
, בלבד חריגים במקרים תינתן והיא, והרקטור מחקר לתלמידי הרשות ת/ראש אישור

 .שיירשמו מטעמים

 מוגשת להיות מוכנה העבודה אם בשאלה ית/לסטודנט המנחה בין דעות חילוקי התעוררו( ד
 לימודים על האחראי להכרעת יובא שהעניין לבקש ית/הסטודנט או המנחה ת/רשאי, טלשיפו

 במקרה) מחקר לתלמידי הרשות ת/ראש או( מוסמך עבודת של במקרה) ביחידה מתקדמים
 המנחה את ששמע לאחר, להורות רשאי הרלוונטי הגורם, חריגים במקרים(. דוקטור עבודת של
דוקטור עבודת של במקרה, וכן נית/דיקןה עם צה/והתייעץ ית/הסטודנט ואת



 ללא לשיפוט תועבר העבודה כי, מחקר לתלמידי ברשות היחידה ת/ונציג המלווה הוועדה עם, 
 . מיוחדת הצדקה לכך שיש נמצא אם וזאת, המנחה הסכמת

 המחקר עבודת שיפוט. 11

 .מחקרה השלמת לאחר חודש בתוך לעבודה באשר הדעת חוות את ימסור/תמסור המנחה (א

 כיבוד תוך, העבודה לשיפוט מועמדים להצעת באשר ביניהם ייוועצו ית/והסטודנט המנחה( ב
 ת/חוקר של לשיפוט העבודה את למסור שלא ית/הסטודנט של או המנחה של בקשה
 .מת/מסוים

 

Draft, 5.2.21 

Rules for Supervising Graduate Students at the Hebrew University 

1. Purpose 

These regulations are intended to regulate the rights and duties of the advisors 
and of the students conducting research under their supervision, in the writing 
of an MA/MSc and PhD thesis. The provisions in the present regulations are 
subject to the provisions of the Teaching and Learning Procedures and 
Regulations for Research Students. In any case of discrepancy, the provisions 
of the other regulations shall apply. 

2. Research Topic and Format  

A) The advisor and student will select a research topic that is appropriate for 
high-level research and aims to enrich human knowledge and to advance 
science. The research topics will be determined in a manner that suits a project 
of scope that is appropriate to the relevant field and duration of study, as stated 
in section 10 below. 

B) The advisor and the student will agree on the work format in advance. Among 
other things, they will determine whether the submission of the work for judging 
will be conditional on the submission of excerpts from it for publication in an 
academic journal, taking into account accepted norms in the relevant research 
field. 

C) The advisor will determine a schedule for completing milestones in 
conducting the research. 

3. Advisor’s Commitments   

A) The advisor will work to train and guide the student as a researcher, as a 
member of the scientific community and as a contributor to society and to 
humanity. The advisor will serve as a model for ethical scientific practice for the 
student, while providing an intellectual, challenging and enriching environment. 

B) The advisor will act in a way that respects the student, while listening to the 
student’s opinions and encouraging independence. If possible, the advisor will 
assist the student to attend scientific conferences and will assist the student to 
participate in other academic activities. 

C) The advisor will give the student suitable time to consult with them, and will 
provide comments on drafts of the work within a reasonable period of time.The 
student and advisor must check in with each other about the research status at 
least once a month. In the case of experimental research, the advisor will be



 available on a regular basis to discuss the results of the research with the 
student, to plan additional research and to process research results for scientific 
publication (depending on the type of research). 

D) The members of the accompanying committee (in the case of doctoral 
studies) will assist in advising on the formulation of the research plan and in 
assessing its suitability for research for a doctoral dissertation. The 
accompanying committee will continue to advise as the research progresses, 
and, if necessary, will assist to settle academic disputes between the advisor 
and the student. 

E) In cases where a scholarship is expected to be awarded from the advisor’s 
research funds, the advisor will provide the student with a breakdown of the 
scholarship amount and its duration, as well as a breakdown of the scholarship 
amount to be awarded in case the student is awarded a competitive 
scholarship. The advisor will encourage the student to apply for scholarships 
from competitive foundations. 

4. Non-research-related Tasks 

A) The advisor will refrain from imposing on the student external tasks that are 
unrelated to the student’s research. 

B) The advisor and the student may agree upon the student’s employment in 
additional academic activities (for example, as a  research assistant), for a fee, 
and subject to the rules regarding additional work set forth in the University 
Scholarship Regulations, provided that the additional work does not impair the 
advancement of the student’s research. 

5.  Student’s Commitments 

A) The student will dedicate the best of his/her time and effort to carry out the 
research work, while being attentive to the advisor's guidance. The student will 
act in close cooperation with the advisor, while respecting him/her, and act in 
accordance with the schedule set by the advisor and the student to complete 
milestones in conducting the research. 

B) The student will act in accordance with the rules of scientific ethics and 
reporting. 

C) The student will maintain a relationship of mutual respect and cooperation 
with other students. 

D) The student will make the data collections and other types of research notes, 
as well as research materials and products, available for review by the advisor 
at all times. In the case of laboratory experimental research, the student will 
entrust the advisor with the said data collections upon completion of the thesis.   

6.  Consultation with Others 

A) The student may consult with others, including members of the 
accompanying committee and other faculty members in any matter related to 
the research. 

B) The student may contact the person in charge of advanced studies in their 
academic unit and the head of the Research Students Authority, in order to 
receive assistance in matters related to supervision in the research work.



7. Copyright and Intellectual Property 

A) In scientific publications and lectures at conferences, the student’s name will 
be listed as author in the proper place for his/her contribution, in accordance 
with acceptable practice in the relevant field. If the piece being published does 
not bear the name of the advisor, they will be mentioned in the appropriate 
place, as is usually done. 

B) The distribution of copyrights in scientific publications, patents and other 
intellectual property as well as in royalties derived therefrom will be made taking 
into account common practice in the field of relevant research, the advisor’s 
and the research student’s contribution to the research, and subject to the 
University’s regulations on this topic.  

8. Hours Carrying out the Research  

A) In the experimental sciences, a student who receives a full sustenance 
stipend will devote the best of their time and effort to carry out the research 
work. The advisor may not oblige the student to devote more than 42 hours per 
week to research activity (including teaching at the University), in the laboratory 
or outside it. The student should not be required to devote time to research 
activities on official days of rest, and the student's right to take at least 21 days 
off from research activities each year should be respected. 

B) Students are entitled to take a leave during “parenting period,” in accordance 
with the rules specified in this matter in the University regulations. 

9. Cessation of Supervision and Cessation of Stipend Payment 

A) Cessation of supervision does not necessarily entail cessation of studies. A 
decision to terminate a student’s studies shall be made in accordance with the 
decision of the competent authorities at the University, and not by the advisor. 

B) A student may switch to work under another advisor. 

C) The advisor may terminate the instruction in accordance with the following 
procedure: 

(1 )  The advisor will give the student at least two months’ prior notice of the 
intention to discontinue instruction and specify the reasons for this, and will 
allow the student an adequate opportunity to respond to the notice. 

 (2 ) The cessation of instruction does not necessarily entail a cessation of 
studies, but the continuation of studies is conditional on finding a new 
advisor. In cases where it is found that there is a justification for this, the 
person responsible for advanced studies in the academic unit may assist 
the student in finding an alternative advisor. In the case of a doctoral student, 
in exceptional cases, if justified, the head of the Research Students 
Authority may order (after consultation with a representative of the academic 
unit of the Research Students Authority) that the accompanying committee 
replace the advisor. 

C) The advisor may stop paying stipends in accordance with the following 
procedure: 

(1 )  The advisor will give the student at least one month’s prior notice of the 
intention to terminate or reduce the stipend in accordance with the



 conditions agreed upon in advance, and will specify the reasons for this. The 
advisor will allow the student an adequate opportunity to submit her 
response, before the advisor decides on the matter. 

(2 )  A change in the duration of the stipend payment or in the amount of the 
stipend (compared to the pre-agreed arrangement between the supervisor 
and the student), which does not accompany the termination of the 
supervision, requires the approval of the person responsible for advanced 
studies in the academic unit. 

10. Duration of Studies and Date of Submission of the Thesis for 
Evaluation 

A) The advisor and the student shall act to complete the research and the 
writing of the research thesis in accordance with the schedule set in the 
regulations, i.e. for an MA/MSc thesis, up to five semesters from the beginning 
of the studies, and for a doctoral thesis, up to five years from the start of study. 
“Parenting period” or approved leave from studies do not count in the 
calculation of the duration of studies. 

B) When determining the subject of the research and its scope the obligation to 
complete the research within the aforesaid time limit will be taken into account. 
As a general rule, unless otherwise determined in advance in the academic 
unit, the scope of the thesis will be as follows: The length of an MA/MSc thesis 
should be similar to that of one academic paper in the relevant field (although 
publication in a journal is not necessarily required); A doctoral dissertation 
should be on a scale similar to that of about three academic papers in the 
relevant field (although not necessarily required to be published in journals) or 
on the scale of a monograph, all in accordance with what is customary in the 
field of research. 

C)  An extension of the duration of studies will be approved only in exceptional 
cases. The application for an extension of duration of study must be submitted 
to the person responsible for advanced studies in the unit. The application will 
be submitted jointly by the supervisor and the student and in case of 
disagreements between them, by each one separately. 

(1  )  MA/MSc degree studies in a research track (with a thesis) will last up to 
five semesters (two and a half years). The advisor will provide the student 
with an assessment of the status of the research progress no later than the 
end of the fourth semester of study. The person in charge of advanced 
studies in the unit may, upon the Dean’s approval, allow an extension of up 
to one semester at most to submit the thesis, if there are special reasons 
that justify it.  An extension beyond that requires the approval of the dean 
and the Rector, and will be granted only in exceptional cases, for reasons 
that must be documented. 

(2 )  Doctoral studies will last up to five years. The person in charge of advanced 
studies in the unit may recommend to the head of the authority for research 
students to extend the duration of studies by one year. The head of the 
authority may approve this request if there are special reasons that justify it. 
An additional extension requires the approval of the head of the authority for 
research students and the Rector, and it will be granted only in exceptional 
cases, for reasons to be documented.



 

D) If disagreements arise between advisor and student as to whether the thesis 
is ready to be submitted for judging, the advisor or the student may request that 
the matter be brought to the decision of the person responsible for advanced 
studies in the unit (in case of an MA/MSc thesis) or the head of the Research 
Students Authority (in the case of a doctoral thesis). In exceptional cases, if it 
is found that there is a special justification for doing so, the relevant body may 
order, after hearing the advisor and the student and consulting with the Dean 
(and also, in the case of a doctoral dissertation, after consultation with the 
accompanying committee and the unit representative of the Research Students 
Authority) that the work be forwarded to judging without the advisor's consent. 

11. Evaluating the Research Thesis 

A) The advisor will submit their opinion regarding the thesis within one month 
after completion of the research. 

B) The advisor and the student will consult with each other regarding the 
nomination of candidates to evaluate the thesis, while honoring the request of 
the advisor or the student not to submit the thesis to the referees by a particular 
researcher. 

 

 

 


