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ן  לימודים לתואר ראשו

 :תנאי קבלה לתואר ראשון

 (1 תעודת בגרות

 (2 מבחן פסיכומטרי

:  הנחיות לקריאת הטבלאות שלהלן

 קורסי חובה:

דרישות החובה עד סיום  ויישאר, (אתם מתחילים ללמודשבשנה )רנט, קטלוג הקורסים באינטקורסי החובה המפורטים ב

 באותו היקף נקודות זכות.התואר ללא שינויים, אלא אם כן קורס חובה לא יוצע יותר במערכת ויוחלף על ידי קורס אחר 

 

 קורסי בחירה וסמינריונים:

 כנים בכל שנה.תעד, מבקטלוג הקורסים באינטרנטקורסי הבחירה והסמינריונים המפורטים 

 

 הסבר לגבי תנאים:

. בכדי לדעת מראש אם לקורס מסוים יש תנאי קדם קדםלעיתים, על מנת להירשם לקורס מסוים יש לעמוד בדרישות 

בחיפוש הנושא באתר פרטים נוספים , או ללחוץ על כפתור בקטלוג הקורסים באינטרנט לצפותהקשורים אליו, ניתן 

 ספים על הקבוצה הנבחרת. הרישום, ושם לצפות בפרטים נו

 

 

 סוגי התנאים הקיימים במערכת:

 א. תנאי קדם

 ב. תנאי מקביל

  ג. תנאי צמוד

 ד. תנאי אקסקלוסיבי

 ה. תנאי המשך

 

 פירוט:

  תנאי קדם .א

כדי לעבור לשנה ג' חובה על הסטודנטים בכל המסלולים לסיים בהצלחה את קורס החובה: "מבוא לממשל 

 (. 71-100ופוליטיקה" )

 תנאי מסוג "קדם" פירושו שעל הסטודנט לעבור קורס בסיסי לפני הרישום לקורס מתקדם. 

 . כך סטטיסטיקה א' מהווה תנאי קדם לסטטיסטיקה ב'.סטטיסטיקה ב'לפני  סטטיסטיקה א': יש ללמוד לדוגמא

ינו מאפשר לסטודנט הסטודנט חייב לקחת את הקורס הבסיסי בשנה"ל קודמת, או באותה שנה בסמסטר קודם. תנאי זה א

 לקחת את שני הקורסים באותו סמסטר! 

במקרים מסוימים הסטודנט חייב ללמוד כמה קורסים בסיסיים כדי להירשם לקורס מתקדם. כמו כן, יתכן שקיימים מספר 

  אפשרויות לקורסים בסיסיים והסטודנט צריך לבחור מהם.

ת, בחלק מהמחלקות המערכת תאפשר לסטודנט להירשם לקורס אם הסטודנט לא קיבל עדין ציון בקורס בסיסי משנה קודמ

המתקדם, אך תתריע בפניו ותזהירו שאין ציון בקורס הבסיסי, ובחלק מהמחלקות לא יתאפשר רישום לקורס. אם הסטודנט 

 נכשל בסופו של דבר בקורס הבסיסי, זכותה של המחלקה לבטל את רישומו לקורס המתקדם.

 

 ב. תנאי מקביל 

 ג "מקביל" הנו כמו תנאי מסוג "קדם" )ע"ע( בתוספת אחת:תנאי מסו

 

 ניתן להירשם לקורס המתקדם גם אם הקורס הבסיסי נלמד באותו סמסטר. 
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. כך שיש להירשם לסטטיסטיקה א' קודם ומייד אחר כך סטטיסטיקה ב'במקביל ל  סטטיסטיקה א': יש ללמוד לדוגמא

 לסטטיסטיקה ב'. 

 

 ג. תנאי צמוד 

"צמוד" פירושו שהקורס המבוקש קשור בקשר הדוק עם קורס מסוים נוסף, וחובה להירשם לשניהם בו זמנית. תנאי מסוג 

לא ניתן להירשם לקורס המבוקש מבלי להירשם לקורס הקשור אליו. רישום חלקי יגרור מחיקת רישום אוטומטית גם לקורס 

 המבוקש.

 .לחפירהבצמוד  מבוא לארכיאולוגיהואת , מבוא לארכיאולוגיהבצמוד ל  חפירה: יש ללמוד לדוגמא

 

 לוסיביד. תנאי אקס

 לוסיבי משמעו כי לא ניתן ללמוד שני קורסים בעלי תוכן דומה. ניתן להירשם לאחד מהקורסים בלבד. תנאי אקס

 . ארכיאולוגיה למתחיליםאם כבר למדת  מבוא לארכיאולוגיה: לא ניתן ללמוד לדוגמא

 

 ה. תנאי המשך

ר בין שני קורסים סמסטריאליים, אשר האחד ניתן בסמסטר א' והשני בסמסטר ב' ויש לקחת את שניהם, תנאי זה בא לחב

 כצמד, באותה השנה. רישום חלקי יגרור מחיקת רישום אוטומטית גם לקורס המבוקש.

 . לא ניתן ללמוד כל אחד מהם בנפרד.חפירה למתקדמיםעם המשכו  מבוא לחפירה: יש ללמוד לדוגמא

 

 

 :הערות

כל סטודנט חייב לסיים בהצלחה קורס אנגלית ברמת "מתקדמים"  עד סוף שנה א' )ראה המחלקה 

 לאנגלית "ללא מתמחים"(.
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  שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות )נ"ז( 

  אם יש הבדל בין הנ"ז לש"ש )שעות שנתיות( הוא יסומן בכוכבית* 

 

 ש"ש 31סה"כ  – 71-201מסלול  –אשי ר –מדעי המדינה 

 

 רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

 

N71201-N2016,-N71,-http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments= 

 

 

  של מדעי המדינה שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות )נ"ז( 

  אם יש הבדל בין הנ"ז לש"ש )שעות שנתיות( הוא יסומן בכוכבית* 

 

 ש"ש 27  71-250מסלול  – דו ראשי מובנה –מדעי המדינה 

 ש"ש 25 –ראשי מובנה מדעי המדינה וסוציולוגיה -דו

 ש"ש 25 –בנה מדעי המדינה וקרימינולוגיה ראשי מו-דו

 ש"ש 26 –ראשי מובנה מדעי המדינה ותקשורת -דו

 ש"ש 26 -ראשי מובנה מדעי המדינה ולימודי ארץ ישראל -דו

 ש"ש 27 –ראשי מובנה מדעי המדינה ומזרח תיכון -דו

 ש"ש 27 –ראשי מובנה מדעי המדינה והיסטוריה כללית -דו

 ש"ש 25 –נה וגיאוגרפיה ראשי מובנה מדעי המדי-דו

 ש"ש 27 –ב.א. רב תחומי במדעי הרוח  -ראשי מובנה מדעי המדינה ו-דו

 

 רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

 

N71250-N2016,-N71,-.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=http://priel.biu.ac 

 

 

 ש"ש 27סה"כ  – 71-260מסלול  –דו ראשי לא מובנה  –מדעי המדינה 

 

 רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

 

N71260-N2016,-N71,-http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments= 

 

 

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות )נ"ז(

 אם יש הבדל בין הנ"ז לש"ש )שעות שנתיות( הוא יסומן בכוכבית*

 

 

 

 ש"ש 18סה"כ  – 71301סלול מ –משני  –מדעי המדינה 

 

 רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

 

N71301-16,N20-N71,-http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments= 

 

 

 

 

 ש"ש 47סה"כ  – 71000004מסלול  –מורחב כללי  –מדעי המדינה 

 

 רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

 

N71000004-N2016,-N71,-fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=http://priel.biu.ac.il/yedion/ 

 

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71201
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71201
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71250
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71250
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71260
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71260
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71301
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71301
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71000004
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71000004
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י  לימודי תואר שנ

האוניברסיטה לתלמידי תואר שני. המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מטעמים  תוספת לתקנוןתקנון זה הוא 

ורטים בתקנון זה ו/או בכל אקדמיים או אחרים את תנאי הקבלה ומערכת הקורסים )הפחתה או הוספה של קורסים( המפ

 פרסום אחר מטעם האוניברסיטה.

 

 המחלקה למדעי המדינה מקיימת לימודי מ.א. בשני מסלולים: 

 . תזהשעות לימוד וכתיבת  14מסלול א', המחייב 

. סטודנט אשר סיים את לימודיו במסלול ב' לא יהיה תזהשעות לימוד שנתיות ללא חובת הגשת  18מסלול ב', המחייב 

אי להמשיך את לימודיו במחלקה למדעי המדינה לקראת קבלת תואר שלישי, אלא אם יחדש את לימודיו בתואר שני רש

 (. תזהמסלול א' )עם ב

 להלן הנחיות בדבר הרשמה, תנאי קבלה בשני המסלולים, סדרי ייעוץ ורישום לקורסים.

 במקום בו הדבר לא פורט, תחול ההוראה על תלמידי שני המסלולים.

 

 אי קבלה:תנ

 רשאים להציג את מועמדותם ללימודי מ.א. במדעי המדינה מועמדים אשר עונים לדרישות הבאות:

אילן או -ראה בהמשך( כחוג ראשי ומשני באוניברסיטת בר -בעלי תואר ראשון במחלקה למדעי המדינה )או לתקשורת .א

 במוסד אקדמי להשכלה גבוהה אחר )המוכר על ידי המל"ג(.

 בלימודי התואר הראשון )כולל כל חוגי  83%( ציון ממוצע כללי של תזה)עם למסלול א'  .1 

 הלימוד( + ראיון קבלה.  

 בלימודי התואר הראשון )כולל כל חוגי הלימוד(. 80%( ציון ממוצע כללי של תזהלמסלול ב' )בלי  .2

גם אם הם עומדים  - כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים . 3

 לעיל.  שצוינובדרישות המוקדמות 

 

 )ושעומדים בתנאי הקבלה( , יחויבו בקורסי השלמה המפורטים להלן: לא למדו מדעי המדינהב. מועמדים אשר 

 קורסי הליבה:          

 76%השלמת הקורסים הבאים בממוצע כולל    

 ש"ש 3 - מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל                  .1

 ש"ש  2 - .    יסודות המשטר בישראל                      2

  ש"ש  2 - .    פוליטיקה ישראלית3 

 ש"ש 2  -              או .    מבוא למנהל ומדיניות ציבורית   4 

 ש"ש 3  -             אומבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל    

     ש"ש  2  -                    תולדות המחשבה המדינית              

 קורסים כמותיים:  

 השלמת הקורסים הבאים בציון "עובר"

 ש"ש 2 - מבוא לשיטות מחקר ושימושי מחשב+ תרגיל   . 1

 ש"ש 2 - מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב + תרגיל   . 2

 

 

אחר( יהיו חייבים בהשלמת אילן ובכל מוסד -סטודנטים שלמדו מדעי המדינה כמקצוע ראשי או משני )בבר .1

 הקורסים שלא למדו בתואר הראשון.

 קבלת ציון עובר. –ומעלה בקורסי הליבה כאמור לעיל. בקורסים הכמותיים  76%קבלת ציון ממוצע כולל של  .2
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לקורסים אלו בסמסטר הקיץ לפני שנת הלימודים הראשונה, אשר  חייב להירשםסטודנט שקיבל קורסי השלמה  .3

טרנט )מקוון(. סטודנט אשר לא סיים לפחות את ארבעת קורסי הליבה בקיץ לא יורשה להיכנס יינתנו דרך האינ

ללימודי תואר שני. אם הסטודנט חויב בסה"כ בארבעה קורסי השלמה )כולל הכמותיים( חובה עליו לעשות את 

במשך השנה  כל הארבעה בקיץ. מאידך, מי שחויב ביותר מארבעה קורסים יכול לקחת את הקורסים הכמותיים

 ב'. -הראשונה או לכל המאוחר בקיץ בין שנה א' ל

( שחייב בהשלמת הקורסים הכמותיים, חייב ללמוד אותם בקיץ שלפני תחילת שנת תזהסטודנט במסלול א' )עם  .4

 הלימודים. 

 (.7חייב בקורסי השלמה )ראה/י עמוד  , ביטחון ומודיעיןסטודנט במסלול א' )עם תזה( בתחום צבא .5

 

 עוץ ורישום:סדרי יי

או  דרך אתר    סטודנטים העונים לדרישות המחלקה ירכשו ערכת רישום לתואר שני ברשת סטימצקי או אקדמון .1

 .תואר שני –לבית הספר ללימודים מתקדמים ימלאו את טפסי הרישום וישלחו את הערכה  האינטרנט

בימי ההרשמה כפי שתפרסם מנת לבצע רישום לקורסים -סטודנטים שבקשתם אושרה, יפנו למחלקה על .2

לקורסים,  טנטטיביתהאוניברסיטה. סטודנטים אשר טרם סיימו קורסי קיץ מקוונים )השלמות( יוכלו להירשם 

 אלה )המתחייבים על פי הסעיפים לעיל(. רק אחרי קבלת ציון סופי בקורסי השלמהרשמית סטודנטים יוכלו להרשם 

א' )עם תזה( ת  "שש 14 -כנית הלימודים במסלול 

 אפשרויות ההתמחות בלימודי התואר השני במגמות הבאות:

 ממשל ומדיניות ציבורית. .1

 יחסים בינלאומיים. .2

 .פוליטיקה השוואתית .3

 .מחשבה מדינית .4

 לימודי צבא ובטחון. .5

 

 חובות הסטודנטים במסלול א':

 ש"ש. 14סיום בהצלחה של קורסים בהיקף של  א.

 ואישורה. התזההגשת  ב.

 תואר      -בית הספר ללימודים מתקדמים . במקרים מיוחדים תאושר שנה נוספת ע"י שנתיים בלבד משך לימודים     ג.

 שני              

 

 הקורסים הנלמדים במסלול א':

 ש"ש. 6בהיקף של  בחירהש"ש וקורסי   8בהיקף של  חובהקורסי הלימוד במסלול א' יחולקו לשני חלקים, קורסי 

 

 ש"ש 14סה"כ  71-403 –ית מגמת ממשל ומדיניות ציבור

 רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

 

N71403-,N2016-N71,-http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments= 

 

 ש"ש 14סה"כ  71-404 –מגמת יחסים בינלאומיים 

 רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

 

N71404-N2016,-N71,-e=S_PROG&Arguments=http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgnam 

 ש"ש 14סה"כ  71-405 –מגמת פוליטיקה השוואתית 

 רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71403
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71403
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71404
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71404
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N71405-N2016,-N71,-/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=http://priel.biu.ac.il 

 ש"ש 14סה"כ  71-408 –מגמת מחשבה מדינית 

 רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

 

N71408-N2016,-N71,-http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments= 

 

 ש"ש 14סה"כ  71-409 –ומודיעין טחון יבמגמת לימודי צבא, 

 רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

 

N71409-N2016,-N71,-http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=  

 

  , ביטחון ומודיעיןהמגמה ללימודי צבא

 :76%השלמת הקורסים הבאים בממוצע כולל 

  ש"ש 2 – מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי 

  ש"ש 2 – המלחמה תולדות 

  ש"ש 2 – מלחמות ישראל ערב 

 ש"ש 3 –+ תרגיל  מבוא ליחסים בינלאומיים 

  במקביל לתכנית הלימודים י ההשלמה בשנה הראשונה ללימודיהם* חובה על הסטודנטים במגמה זו ללמוד את קורס

 

ה ז ת ה ת  ב י ת  כ

 . בחירת נושא ומנחה1

בהתאם לתחומי ההתעניינות של התלמיד והיכרותו עם סגל  -אינדיבידואלי  ןענייבדרך כלל, בחירת הנושא והמנחה הינו 

המחלקה ובאמצעות הקורסים. קורס החובה "יסודות המחקר המדעי" מיועד, בין השאר, לסייע לסטודנט לאתר ולגבש נושא 

 . לתזה

 חובה להתייעץ  עם יועץ המחלקה לתואר שני )רצוי בחודשי הקיץ לפני תחילת הלימודים(.

 רק לאחר סדרת שיחות עם חברי הסגל במחלקה, המתמחים בתחום המסוים.  התזהמומלץ שהמועמד יחליט על נושא 

 

 . הגשת הצעת המחקר 2

חייב להגיש הצעת מחקר מפורטת למחלקה בקיץ של השנה הראשונה ללימודיו ולקבל עליו אישור  תזהכל מועמד לכתיבת 

 סופי עד תקופת ההרשמה לשנה ב'. 

תיכתב בהתאם להנחיות הוועדה לתואר שני ותלווה באישור המנחה. את ההצעה יש  למסור בשני עותקים ליועצת ההצעה 

 לתואר שני.   המנהלית

המחלקה תמסור את ההצעה לשיפוט ע"י  חבר סגל הרשאי לדרוש תיקונים. לאחר אישור סופי של המנחה, )ואם נדרש, גם 

יאשר אותה )לעתים, יקרא ראש המחלקה את ההצעה גם לפני העברתה של השופט( ראש המחלקה יקרא את ההצעה ו

 לשיפוט(.   

, בצירוף תואר שני -בית  הספר ללימודים מתקדמים  –לבית הספר ללימודים מתקדמים עותק של ההצעה המאושרת יימסר 

 טופס הערכה של השופט. מכתב אישור ההצעה ישלח על ידי הוועדה לתלמיד, למחלקה ולמנחה.

 

 כתיבת התזה .3

 . תואר שני -בית הספר ללימודים מתקדמים . התזה תיכתב בהתאם להנחיות א

עמודים מודפסים, לא כולל הערות  150 –לא יותר מ זה )דת להגבלות הקיימות לגבי אורך התב. יש לתת תשומת לב מיוח

 (.ורשימה ביבליוגרפית

 לתלמידי התואר השני.  המנהליתמסור עותק אחד ליועצת זה לשיפוט, התלמיד ילאחר קבלת אישור המנחה להגשת הת ג.

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71405
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71405
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71408
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71408
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71409
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71409
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 . תהליכי שיפוט 4

 זה . המחלקה תמנה שופט לקריאת הת .א

נחה(, וישלח מכתב הסבר הסטודנט יתקן את העבודה בהתאם להערות השופטים אם יהיו כאלה )לפי הנחיות המ .ב

 .זה המתוקנת לשופט/ים כשבוע לפני "ההגנה" )ראה הסעיף הבא(יחד עם הת

 זה בפני חבר השופטים )כולל המנחה(.הסטודנט יוזמן להגן על הת .ג

. ויודיע על כך לסטודנט. טופס הבחינה בחתימת התזהזה, חבר השופטים יקבע את ציון בתום ההגנה על הת .ד

 ראש המחלקה, ישלח למדור בחינות. 

 

 מעבר ממסלול א' למסלול ב':

לעבור ממסלול א' למסלול ב', בתנאי שהמעבר  ןהמניי-ל סטודנט מןבאופן עקרוני תהיה המחלקה מוכנה לתמוך בבקשתו ש

 יהיה במהלך השנה הראשונה ללימודיו.

 מעבר זה מותנה:

 .תואר שני –בית הספר ללימודים מתקדמים א. בהסכמת 

ב. מילוי הדרישות של המסלול שאליו מבקש הסטודנט לעבור )לא יוכרו קורסים המיוחדים למסלול הקודם אשר אינם 

 מוכרים במסלול החדש(. 

)ללא תזה( ת  ש"ש 18 -כנית הלימודים במסלול ב' 

 מגמות התמחות.  קיימותבמסלול ב' 

 .ממשל ומדיניות ציבורית -מדעי המדינה . 1

 .יחסים בינלאומיים -מדעי המדינה . 2

 תכנית הלימודים:

 א. קורסי חובה:

 ש"ש   2                                          במדעי המדינה תותיאוריוגישות 

 ש"ש   2                           )לפי מגמת ההתמחות(: קורס התמחות

 ש"ש  2         בחינת גמר לתואר שני        –הדרכה לכתיבת עבודה 

 ש"ש  21                                                             . קורסי בחירה:ב

 ש"ש 18                                                                                    

 מ.א..  -ב.א. כחלק מלימודיהם ל -תלמידי מ.א. לא יוכלו ללמוד קורסים וסמינריונים מתוכנית ה

 

 ש"ש 18סה"כ  71-503 –בלי תזה  -מגמת ממשל ומדיניות ציבורית 

 כתובת:רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות ב

 

N71000005-N2016,-N71,-http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments= 

 

 ש"ש 18סה"כ  - 71-504 -בלי תזה  –מגמת יחסים בינלאומיים 

 רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

 

N71504-N2016,-N71,-http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments= 

 

 עבר ממסלול ב' למסלול א' לאחר שנת לימוד אחת:מ

מנת לעבור ממסלול ב' למסלול א' חובה על הסטודנט לפנות ליועצת האקדמית לתואר שני, כדי לסכם את כל הדרישות -על

והחובות. הסיכום יהיה בכתב. המחלקה תדון רק במועמדים העומדים בתנאי קבלה למסלול א' )כפי שמפורטים לעיל( 

ינתן רק במקרים חריגים מאוד. הציונים של הסטודנט בשנה א' יילקחו בחשבון. בכל מקרה דרישות המעבר יהיו האישור י

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71000005
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71000005
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71504
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N71,-N2016,-N71504
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 לפי מסלול הלימודים אליו בחר הסטודנט לעבור. משמעות המעבר הוא: שלוש שנות לימוד. 

 לימודי התואר השלישי

 במקומו. תקנון זה הוא תוספת לתקנון האוניברסיטה לתלמידי תואר שלישי ולא

 התקנון מנוסח בלשון זכר, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

 התקנון תקף לסטודנטים שנרשמו ללימודי תואר שלישי החל משנת תשנ"ט

 

 אילן-אוניברסיטת בר  בוגריא. תנאי קבלה לסטודנטים בעלי תואר שני במדעי המדינה 

 

  002-601-71 מסלול רגיל )בוגרי מסלול א'(

(* ושממוצע ציוניו בלימודי התואר השני הוא תזהם את לימודי התואר השני במחלקה במסלול א' )עם סטודנט שסיי .א

, יוכל להגיש את מועמדותו למסלול זה. המחלקה שומרת 86%והציון על עבודת הגמר הוא לפחות  86%לפחות 

ץ האקדמי לתואר שלישי ליוע פה-ללעצמה את הזכות לדחות סטודנט שעומד בתנאי הקבלה. מומלץ לפנות קודם בע

לא יתקבל המועמד ללימודי תואר שלישי  ,בטרם הגשת מועמדות רשמית, מאחר וללא מנחה מוסכם ראשוני לייעוץ

 )ראה סעיף ג'(.

 ש"ש(: 12)קורסים לפחות:  לשישה". במשך לימודיו יהיה חייב להירשם ןהמניי"שלא מן  סבסטאטוהסטודנט יתקבל  .ב

 ש"ש(. 2) לישיסמינר מחקר לתואר ש-71-980

 ש"ש(. 2סמינר מחלקתי לאורך כל התואר ) -   71-011

 ש"ש(. 2פרסום, הוראה והעולם האקדמי ) - 71-786       

   . ש"ש( 0עבודת דוקטור ) 71-999       

   , או מתכנית לימודים במחלקה אחרת בהתאם לנושא התזה        מתכנית הלימודים לתואר שני בחירה קורסי וכן שלושה

 ש"ש(. 6)

 

בכל מקרה, הקורסים יבחרו בתיאום  עם היועץ למלא את כל הדרישות המוטלות על הסטודנטים האחרים. חייב הסטודנט 

 לתואר שלישי.  

 

בכל קורס שיכול להיות  כשומע חופשיאין מניעה שהסטודנט ישב  שאינו תחום ההתמחות.תחום יהיה בלפחות קורס אחד 

 .טלו לעזר, בכתיבת הדוקטור

 

 לתואר שלישי לפני ההרשמה ללימודים. האקדמי על המועמד לבחור מנחה באישור היועץ  .ג

 ".ןהמניי"מן  סלסטאטולאחר אישור תכנית המחקר על ידי הוועדה לתואר שלישי , יעבור הסטודנט  .ד

 דים.על הסטודנט להשלים את כל חובותיו, כולל כתיבת עבודת הדוקטור בתוך ארבע שנים מיום קבלתו ללימו  .ה

 המחלקה לא מתחייבת לקבל את המועמד, גם אם המועמד עומד בכל הקריטריונים של הקבלה.  .ו

 001-601-71 –השלמות לתואר שלישי עבודת שוות ערך 

יוכל להרשם ללימודי התואר השלישי.  לא תזהבמסלול ללא המדעי המדינה סטודנט שסיים לימודיו לתואר השני  .א

 שלישי ירשם ללימודי מ.א. עם תזה.סטודנט שמעוניין בלימודי תואר 

 סטודנט שמתקבל, יהיה חייב בהשלמה של שני קורסים מתודולוגיים, הקשורים בכתיבת התזה: .ב

 ש"ש(. 2שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה )  – 71887

 ש"ש( 2יסודות המחקר המדעי )  – 71984

 עבודת שוות ערך – 71-797

 

 אילן או שלא למדו תואר שני במדעי המדינה יחוייבו בקורס    -אוניברסיטה אחרת ולא בברסטודנטים שלמדו ב הערה:

 .קורס חובה -גישות ותיאוריות במדעי המדינה – 71-802          
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 ליועץ האקדמי לתואר שלישי תהיה האופציה להוסיף קורסים נוספים ע"פ שיקול דעתו.

 לפחות. 86%בכל קורס, ובממוצע כללי של  80%לי של יון מינימטודנטים חייבים לעמוד בצבקורסי ההשלמה הס

לקורסי השלמה, ויעמוד בממוצע הנדרש בקורסים, קבלתו לדוקטורט תהיה מותנית בשיקול דעתו של  שסטודנט שיידר

 היועץ האקדמי לתואר שלישי.

-71-601של תואר שלישי   סטודנט אשר התקבל לאחר ההשלמות ובאישור היועץ לתואר שלישי, יעבור למסלול הרגיל

002. 

במידה והתלמיד לא גילה יכולת כתיבה מחקרית המחלקה שומרת לעצמה את הסמכות להפסיק את לימודיו, במהלך 

 הדוקטורט וזאת בהחלטה מוסכמת בין המנחה לבין היועץ לתואר שלישי.

 

בסטטוס מיוחד של כתיבת  המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר קבלת תלמידים שסיימו תואר שני ללא תזה

 ובהסכמה כתובה של מנחה להנחות את התזה או את עבודת שוות ערך."עבודת שוות ערך לתזה",  

 

 המחלקה לא מתחייבת לקבל את המועמד, גם אם המועמד עומד בכל הקריטריונים של הקבלה.  

 

 חרת )בארץ או בחו"ל(א התנאי קבלה לסטודנטים בעלי תואר שני עם תזה במדעי המדינה מאוניברסיט 

 

המחלקה תמליץ לקבל תלמיד בעל תואר שני עם תזה במדעי המדינה מאוניברסיטה אחרת לאחר ראיון עם היועץ  .1

לתואר שלישי. קבלתו תלויה בממוצע ציוניו, בקורסים שלמד, בהמלצות מרצים מהאוניברסיטה שממנה בא ובציונו 

 בתזה.

לחייב את הסטודנט בהשלמות של קורסים גם אם למד את הקורסים תינתן הזכות ליועץ האקדמי לתואר שלישי  .2

 באוניברסיטה האחרת.

לקורסי השלמה, ויעמוד בממוצע הנדרש בקורסים, קבלתו לדוקטורט תהיה מותנית בשיקול דעתו של  שסטודנט שיידר .3

 היועץ האקדמי לתואר שלישי.

 יעבור למסלול הרגיל של תואר שלישי סטודנט אשר התקבל לאחר ההשלמות ובאישור היועץ לתואר שלישי, .4

 71-601-002. 

במידה והתלמיד לא גילה יכולת כתיבה מחקרית המחלקה שומרת לעצמה את הסמכות להפסיק את לימודיו, במהלך  .5

 הדוקטורט וזאת בהחלטה מוסכמת בין המנחה לבין היועץ לתואר שלישי.

 

 

 המדינה תנאי קבלה לסטודנט בעל תואר שני עם תזה שלא למד מדעי

 

המחלקה תמליץ לקבל תלמיד בעל תואר שני עם תזה ממחלקה אחרת/אוניברסיטה אחרת, רק לאחר ראיון עם היועץ  .1

 לתואר שלישי.

 עקרונית אין המחלקה מקבלת תלמידי מחקר )תואר שלישי( שלא למדו מדעי המדינה באחד מהתארים הקודמים.

 

קע האקדמי האישי שלו. סטודנטים שלא התמחו במדעי המחלקה תטיל על הסטודנט מספר השלמות, בהתאם לר .2

המדינה יחויבו בשלושה קורסי "השלמות" לפחות, בהם יידרשו למלא את כל המטלות )עבודות, בחינות, וכו'(  בציון 

 לפחות.  86%בכל קורס ובממוצע כללי של   80%מינימאלי של 

 

 שי, יעבור למסלול הרגיל של תואר שלישיסטודנט אשר התקבל לאחר ההשלמות ובאישור היועץ לתואר שלי .3

 71-601-002. 

במידה והתלמיד לא גילה יכולת כתיבה מחקרית המחלקה שומרת לעצמה את הסמכות להפסיק את לימודיו, במהלך  .4

 הדוקטורט וזאת בהחלטה מוסכמת בין המנחה לבין היועץ לתואר שלישי.
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 תחום בחירה משני

התחום מומלץ לדוקטורנטים המתעתדים היועץ לתואר שלישי. באישור בחור תחום משני ל רשאיכל תלמיד לתואר שלישי 

לבחור בקריירה אקדמית. התחום המשני מאפשר לדוקטורנטים כאלה להציע וללמד קורסים מעבר לתחום ההתמחות של 

 הדוקטורט. 

 

  הבאים: ושעומד בשני התנאים המדינה ייפלינה של מדעצתחום משני מוגדר כתחום בתוך הדיס

 .בו נכתבת עבודת הדוקטורטשבתחום עוסק אינו  .א

 אינו עוסק בחברה הישראלית.  .ב

 

 : בין התחומים הבאיםתחום  משני מלבחור ניתן 

 מחשבה מדינית

  מדיניות ציבוריתו ממשל

 יחסים בין לאומיים

 פוליטיקה השוואתית

 המזרח התיכון 

 תרבות פוליטית

 לאומיות ואתניות

 דת ופוליטיקה

 ה האירופיתהקהיל

 צבא, ביטחון ואסטרטגיה

 מחשבה מדינית במוסדות פוליטיים ביהדות

 לימודים אזוריים

 

שאינו מופיע ברשימה ובלבד שאינו קשור במישרין או הסטודנט רשאי להציע תחום , באישור היועץ לתואר שלישי

 בעקיפין לנושא הדוקטורט ולחברה הישראלית.

 

שומע חופשי בכל קורס שיהיה לו לעזר בלמידת התחום המשני, אולם אין חובה הסטודנט רשאי להירשם או להשתתף כ

 .זהלהירשם דווקא לקורסים בתחום 

 

לפחות, מזכה בקרדיט של  85השתתפות מלאה בקורס)ים(  שניתנים במחלקות אחרות בפקולטה למדעי החברה בציון 

 תחום משני.

 

 

 חובות הלימודים מתוך התקנון לתואר שלישי

 תמחות, ידיעת שפות ולימודי יסוד ביהדותקורסי ה

 

 חובה על התלמיד לתואר שלישי להשתתף באופן פעיל בקורסים ובסמינריונים במשך תקופת לימודיו. .1

  

תכנית הלימודים בשטח ההתמחות תיקבע על ידי ראש המחלקה ותכלול סמינר שנתי ברמה מתאימה בנושא קרוב  .2

 ים במחלקה. ראש המחלקה ידווח על התכנית לדקן בית הספר.לשטח התמחותו של התלמיד וקורס/ים אחר/

 

פה או בכתב( ובה יידרש -המחלקה רשאית להטיל על המועמד או תלמיד לתואר שלישי חובת בחינה )בעל –( 1) .3

 להוכיח את מידת בקיאותו בחומר הנלמד בקורסים בשטח ההתמחות.

 ד חובת הוראה בתחום המחקר שלו.ראש המחלקה, בהמלצת המנחה, רשאי להטיל על התלמי –( 2)
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 ראה בתקנון הלימודים לתואר שלישי של האוניברסיטה.   לימודי יהדות:  .4

 

 אנגלית:  .5

 

 בשפה האנגלית. אפשר לעשות זאת בדרכים הבאות:  כתיבהתלמיד לתואר שלישי חייב להראות יכולת 

 

 הסטודנט בתואר שני.אילן, במהלך לימודי -ציון "פטור" במבחן מיון לתואר שני בבר  .1

  סיום  בהצלחה קורס  במחלקה לאנגלית למסטרנטים ברמה הנדרשת ע"י הוועדה לתואר שלישי   .2

  (. M4או  M2)רמה  

 , חייב בקורס של תואר שלישי.Mסטודנט שסיים בתואר שני קורס באנגלית ברמת   .3

 כל שנה(.  סיום בהצלחה של קורס כתיבה במחלקה לאנגלית לדוקטורנטים )שאינו נפתח  .4

 

 תלמיד לתואר שלישי שלא קיבל את חינוכו התיכוני או האקדמי בלשון העברית חייב להוכיח שהוא   .6

 שולט במידה מספקת בשפה העברית. אם ידיעתו לקויה עליו להשתלם בשפה העברית תוך תקופת        

 לימודיו. יש לסיים חובה זו שנה אחת אחרי אישורו כתלמיד מחקר.  

 

לעיל על סמך המלצה  5-ו 4ית הספר ללימודים מתקדמים יכול לפטור תלמיד מהדרישות בסעיפים דיקאן ב .7

 מנומקת של ראש המחלקה.

 

 שפה זרה שנייה

 

המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש שפה נוספת, בנוסף לאנגלית, באם הדוקטורנט עוסק בנושא שדורש שפה 

 שי. נוספת, ובתיאום עם היועץ האקדמי לתואר שלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


