مدرسة الدكتوراه البنيات والنظم والنماذج والممارسات

جامعة تونس
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

في اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ميثاق دراسات الدكتوراه
 -1تمهيد
تشتمل دراسات الدكتوراه على مرحلة تتوج بالتحصٌل على شهادة الماجستٌر ٌتم على إثرها إعداد أطروحة لنٌل
شهادة الدكتوراه.
 تشتمل الدراسات لنٌل الماجستٌر على:
أ -دروس لتعمٌق المعرفة فً االختصاص المهنً،
ب -حصص للتدرٌب البٌداغوجً ولحذق مناهج البحث والتوثٌق العلمً،
ت -إعداد رسالة بحث حول موضوع مبتكر...
من هذا المنطلق ٌعتبر إعداد شه ادة الماجستٌر مرحلة هامة تجعل الطالب ٌعمل فً محٌط تعلٌمً جدٌدٌ ،حثه
على اكتشاف طاقاته واستعداداته للتحكم فً المقاربات الجدٌدة والطرق الجدٌدة للتكوٌن عن طرٌق البحث.
 للتحصٌل على شهادة الدكتوراه ٌجب على الطالب أن ٌقدم وٌناقش بنجاح أطروحة تتضمن مساهمة
مبتكرة حول موضوع بحث ،مع إثبات امتالكه لما ٌلزم من ثقافة عامة وحذق للمناهج العلمٌة والتفكٌر
التحلٌلً والتألٌفً.
ومن هذا المنطلق ٌمثل إعداد األطروح ة مرحلة أهم إذ تخول للطالب أثناء هذه الفترة أن ٌبنً لنفسه ثوابت
صحٌحة تٌسر إدماجه فً الحٌاة النشٌطة وتجعله قادرا على المساهمة فً المجهود التنموي الوطنً فً القطاعات
العلمٌة و التكنولوجٌة واالقتصادٌة والثقافٌة.
وتبعا لذلك ٌجب أن ٌنخرط إعداد األطروحة فً إطار مشروع مستهدف ،األمر الذي ٌقتضً تحدٌد أهداف
واضحة لها عالقة باألولوٌات الوطنٌة كما ٌقتضً امتالك إمكانٌات تتالءم واألهداف المحددة.
فً كلتا الحالتٌن أي إعداد الماجستٌر أو إعداد األطروحة فإن انضمام الطلبة إلى دراسات الدكتوراه ٌرتكز على
اتفاق بالتراضً بٌن األستاذ-الباحث المشرف على البحث والطالب المترشح للمرحلة الثالثة .وٌتجسم هذا االتفاق
باالنخراط فً مٌثاق دراسات الدكتوراه من قبل األطراف المعٌنة.
 -2تأطير والمتابعة وتقييم
ٌتعهد المشرف على البحث بمساعدة الطالب على انجاز موضوع البحث وتخصٌص الوقت الالزم لمراقبته فً
أعماله وذلك بتحدٌد فترات بٌنهم للمقابلة بصفة منتظمة وبنسق مالئم ،وٌتعهد أٌضا بتركٌز جهود الطالب خاصة
على أعماله البحثٌة وتجنب تكلٌفه بمهام ال عالقة لها بإنجاز رسالة البحث أو األطروحة .وٌساعد المشرف على
البحث الطالب على إبراز الجانب المبتكر مؤمنا المستو ى العلمً المتقدم للموضوع المطروق كما ٌعمل على
إعداده لمناقشة نتائج بحوثه فً أفضل اآلجال.
وللغرض ٌتعٌن تحدٌد الظروف الالزمة إلنجاز البرنامج المسطر( ،وبالخصوص:األدوات اإلعالمٌة ،التجهٌزات
والوثائق العلمٌة ،إمكانٌات الحضور والمشاركة فً التظاهرات العلمٌة للطالب.)...
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أما بخصوص الطالب فإنه ٌتعهد باالمتثال لألخالقٌات المهنٌة للمجموعة العلمٌة وباحترام الممارسات المتعلقة
بالحٌاة العلمٌة لهٌكل البحث الذي ٌنتمً إلٌه .فٌجب أن ٌحترم تراتٌب مدرسة الدكتوراه كما ٌجب خاصة أن ٌتابع
الدروس والمحاضرات والندوات التً تنظمها وذلك قصد فتح مجاالته المعرفٌة وآفاقه فً بعض المواد.
ٌتعهد كذ لك الطالب باحترام نسق العمل المعهود ضمن مجموعة الباحثٌن التً ٌنتمً إلٌها وبإعالم المشرف على
بحوثه كلما اعترضته صعوبات فً إنجازها ،وتقدٌم العدد المالئم من المذكرات المرحلٌة التً ٌقتضٌها موضوع
البحث المطروق إلى المشرف على بحوثه وذلك بطلب من هذا األخٌر أو بمبادرة ذاتٌة ،كما ٌتعهد بتقدٌم أعماله
فً المقابالت العلمٌة عند االقتضاء .هذا وٌجب أن ٌبرهن الطالب عن مبادرات شخصٌة للتقدم فً أعماله البحثٌة
كما ٌجب أن ٌعمل على تثمٌنها بالتنسٌق مع المشرف على بحوثه.
 -3تثمين نتائج البحث
على مستوى التثمٌن تعتبر مناقشة أعمال البحث الحلقة الوثقى التً ترتكز علٌها التعهدات المتفق علٌها بٌن
المشرف على البحوث والطالب المعنً ،ومن المفروض أن تتوج هذه المناقشة مجهودات الطالب والمشرف على
البحوث كما تتوج مجهودات كل المكونات لمنظومة البحث الجامعً.
على صعٌد آخر ٌتم عموما إبراز وقع النتائج المنجزة عن أعمال البحث وقٌمتها بعد التقدٌم ألشفاهً والكتابً
لهذه النتائج فً التظاهرات العلمٌة رفٌعة المستوى ،كما ٌتم ذلك عبر المخطوطات والمقاالت المنشورة فً
الدورٌات الوطنٌة والعالمٌة المرموقة وعبر البراءات والتقارٌر االجتماعٌة-االقتصادٌة والتقارٌر المتعلقة
بالصناعة.
وف ً هذا السٌاق ٌجب على كل باحث السهر على احترام األخالقٌات والقٌم اإلنسانٌة ،وٌجب بالخصوص على
األطراف المعنٌة احترام الفرٌضة القاضٌة بذكر أسماء المؤلفٌن الفعلٌٌن عند تقدٌم رسالة البحث أو األطروحة
للمناقشة وعند الطبع وكذلك عند نشر أعمال البحث كما ٌجب ذكر المراجع المستندة واألطراف التً دعمت مادٌا
إنجاز مشارٌع ومواضٌع البحث عند االقتضاء.
وباإلضافة إلى ذلكٌ ،تعهد كل باحث بعدم:
-

االستٌالء على مواضٌع ونتائج بحث ٌملكها الغٌر،
محاولة نشر نتائج بحث دون موافقة المؤلفٌن الشركاء ودون مشاركتهم،
استنساخ أعمال بحث منشورة من قبل مؤلفٌن آخرٌن،
التصرٌح بنتائج بحث غٌر منشورة أتٌحت له الفرصة إلطالع علٌها.

 -4الوساطة
فً حالة عدم احترام التعهدات المتفق علٌها من قبل الطالب أو المشرف على البحوثٌ ،مكن أن ٌكون ذلك محل
عرٌضة مكتوبة ومعللة ٌقدمها هذا الطرف أو ذاك إلى رئٌس المؤسسة ،دون أن ٌعنً ذلك أنه تم تحدٌد مسؤولٌة
أي طرف منهما .وٌمكن آنذاك لرئٌس المؤسسة أن ٌبادر عند االقتضاء ،بالقٌام بإجراءات وساطة داخلٌة صلب
المؤسسةٌ ،قوم بها شخصٌا أو ٌكلف بذلك مدٌر مدرسة الدكتوراه المعنٌة ،إن وجدت ،أو عند التعذر ،أحد
أعضاء لجنة دراسات الدكتوراه المعنٌةٌ ،عٌنه رئٌس المؤسسة.
وفً حالة النزاع المستمر بٌن الطالب والمشرف على البحوث ٌمكن لرئٌس المؤسسة اللجوء إلى إجراءات
وساطة خارجٌة .وحتى ٌكون الوسٌط محاٌدا ٌمكن اختٌاره بعد أخذ رأي الهٌئة العلمٌة والبٌداغوجٌة لمدرسة
الدكتوراه المعنٌة ،إن وجدت ،أو لجنة دراسات الدكتوراه المعنٌة بعد مصادقة رئٌس المؤسسة وذلك من بٌن
األعضاء برتبة أستاذ أو أستاذ محاضر المنتمٌن إلى مدرسة دكتورا مماثلة ،إن وجدت ،أو من بٌن أعضاء من
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نفس الرتبة المذكورة سابقا المنتمٌن إلى لجنة دراسات الدكتوراه العاملة فً مٌدان مماثل ،وٌتولى الوسٌط
االستماع إلى كل األطراف المعنٌة ثم ٌقترح حال ٌرمً إلى إقناع األطراف المعنٌة بقبوله اإلتمام إعداد الشهادة،
وفً صورة إخفاق هذه الوساطة ٌمكن لكل من الطرفٌن المعنٌٌن اللجوء مباشرة إلى آخر وسٌلة للطعن وذلك فً
صٌغة مكتوب معلل ٌرفع إلى رئٌس الجامعة المعٌنة عن طرٌق التسلسل اإلداري.

 -5اطلعت ووافقت

اإلمضاءات

المترشح لنيل الدكتوراه
االسم واللقب
التارٌخ
االمضاء

المشرف على إعداد األطروحة
االسم واللقب
االمضاء

رئيس فريق البحث (عند االقتضاء)
االسم واللقب
االمضاء

مدير مدرسة الدكتوراه
االسم واللقب
االمضاء

عميد الكلية
االسم واللقب
االمضاء
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