פסגת האקדמיה®
האתר הרשמי לכתיבה אקדמית
סמינריון ^ תזה ^ דוקטורט

המלצות
סמינריון מנצח
כתיבת הסמינריון הייתה בהתחלה בשבילי ממש סיוט .לא ידעתי מאיפה להתחיל .אספתי
חומרים מהאינטרנט אבל הם לא היו אקדמיים .מרגע שפניתי לפסגת האקדמיה – נרגעתי .הם
עשו לי סדר וסייעו לי באופן משמעותי בכתיבת הסמינריון .מומלץ.
מוחמד אל ג'בר ,נצרת

חובה להדליף הלאה
עכשיו שקיבלתי את התואר ,אני מרגישה חובה להודות לצוות פסגת האקדמיה ובהזדמנות זו
להמליץ גם לאחרים.
הגעתי מבולבלת :לא ידעתי איך להתחיל את הסמינריון .בסבלנות ובליווי אישי – הצלחתי בזכות
החברה' של הפסגה.
תמר כרמי ,מודיעין.

"הייתי לאחר יאוש עם הדוקטורט שלי עד שגיליתי את פסגת האקדמיה"
נועה ,הבירה והצחוק  -וידויו של סטודנט מרמת השרון
יותר משלוש שנים סחבתי את זה .בהתחלה התלהבתי והפרופסור האמין בי ,אך החיים והעבודה
שאבו אותי .כמעט הרמתי ידיים ,עד שנועה תקעה לי יום אחד כתובת אימייל ביד.
הייתי כבר לאחר יאוש .אני מושך את הדוקטורט שלי זה שלוש שנים .אני זוכר ,איך בהתחלה
התלהבתי .חרשתי חומרים ואספתי מחקרים והמנחה הפרופסור שלי היה מבסוט ממני ..אבל
העבודה והחיים שאבו אותי .בהתחלה חשבתי לשכוח מזה .אבל ידעתי שבמקום עבודתי –
דוקטורט יוסיף לי ויעלה את שכרי .ובכלל – זה יוסיף לאגו שלי.
אז במקום לרחם עליי ,נתנה לי יומאחד נועה ,פתק עם כתובת אתר ואימייל ,תוך שהיא מחייכת
ואומרת :לא תצטער על כך" .הפסגה  -זה בדיוק מה שאני צריך" ,מלמלתי וכמעט הצטלבתי.
אחר כך שכחתי מהעניין .בפאב ,עוד אני לוגם וצוחק ,אני פתאום שומע" :נו ,נושעת?" בשמלה

הדוקה ומחמיאה ,עמדה שם נועה ,כששפתיה משוכות באדום קורצות אליי .היא היתה בסבבה.
רק השבוע קיבלה את הדוקטורט שלה.
"בואי ניוושע אחד בזרועות השני" ,סיננתי את מילותיי בין ענני עשן הסיגריה.
"או קי" ,לגמה מהבירה והוסיפה במתיקות" ,אבל סיכמנו"?!
אז אחרי שבועיים ,שלחתי מייל קצר .קיבלתי תשובה בתוך שעה .אחר כך שלחתי עוד חומרים
והוא ענה לי מיד ולעניין  +תובנות רבות .עכשיו ידעתי  -אני את התואר אעשה ולא יעזור
לאפאחד בית דין.
נפגשתי עם הבחור מהפסגה .הוא מקצועי ,אדיב וענייני .לאחר כמה חודשים ,הוא חילץ אותי
וסייע לי לצאת מהמבוך .הסיוט נגמר .הגשתי עבודת דוקטורט לתפארת ואני אפילו חושב על
פוסט-דוקטורט.

