
 
 

 MAתואר שני 
 

המחלקה מקיימת שני מסלולי לימוד בתואר 
 שני:

 ש"ש( 14) תזהמסלול א' עם 
 ש"ש( 18)  תזהמסלול ב' בלי 

 
רשאים להגיש מועמדותם ללימודי מ.א. 
במדעי המדינה מועמדים בעלי תואר ראשון 

-באוניברסיטת בר במחלקה למדעי המדינה
 אילן או במוסד אקדמי מוכר אחר.

( ציון ממוצע תזה)עם למסלול א'  .1
לפחות בלימודי  83%כללי של 

התואר הראשון )כולל כל חוגי 
 הלימוד(.

( ציון ממוצע תזהלמסלול ב' )בלי  .2
לפחות בלימודי  80%כללי של 

התואר הראשון )כולל כל חוגי 
 הלימוד(.

 
המחלקה שומרת לעצמה את הזכות * 

 לערוך שינויים.
 

 מועמדים אשר לא למדו מדעי המדינה
שעומדים בתנאי הקבלה(, יחויבו בקורסי )ו

השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי 
לפחות בקורסים עיוניים,  76%משוקלל של 

וציון עובר בקורסים הכמותיים )*(. קורסי 
 ההשלמה ניתנים בצורה מקוונת )אינטרנט(

 בקיץ לפני תחילת לימודי תואר שני.
 

 ש"ש( 2מבוא לממשל ופוליטיקה ) .1

 

 

 
 

בלבד(  1רסים הבאים )מתוך הקו
 בהתאם למגמות הלימודים:

מבוא למינהל ציבורי ומדיניות  .1
 ש"ש( 2) ציבורית

  מבוא ליחסים בינלאומיים .2
 ש"ש( 2)

 תולדות המחשבה המדינית  .3
 ש"ש( 2)

 

 ש"ש 14( תזהמסלול א' )עם 

אפשרויות ההתמחות בלימודי התואר 
 השני הן:

 יחסים בינלאומיים .1
 ליתפוליטיקה השוואתית וישרא .2
 ומדיניות ציבורית ממשל .3
 מחשבה מדינית .4
 מודיעין ו צבא, ביטחון .5

 
פירוט נרחב של קורסי 
ההשלמה מופיע בתקנון 

 ללימודי מ.א. 
 חובות הסטודנטים במסלול א':

 * סיום בהצלחה של קורסים בהיקף של
 ש"ש: 14  
   גישות ותיאוריות במדעי  .1

 ש"ש( 2) המדינה            
 תיהמדע כתיבהיסודות ה .2

 ש"ש(      2)           
  (מגמותהתמחות )לפי  קורס .3

 ש"ש( 2)            
  שיטות מחקר איכותניות  .4

 במדעי המדינה וכמותיות              
 ש"ש( 2)            

 ש"ש( 6קורסי בחירה ) .5
 

  * הגשת הצעת מחקר ואישורה עד סוף 
 שנה א'.  

 ואישורה עד סוף שנה ב'. תזה* הגשת 
 

 : שנתיים בלבד.לימודיםמשך ה

 

 

 ש"ש 18 –( תזהמסלול ב' )ללא 
מגמות  לוששניתן להתמחות ב תזהבמסלול ללא 

 עיקריות:
  ממשל ומדיניות ציבורית .א
  יחסים בינלאומיים .ב
 צבא, ביטחון ומודיעין .ג

 
  חובות הסטודנטים במסלול ב':

 
 ש"ש  2   גישות ותיאוריות במדעי המדינה .1
 ש"ש  2        קורסי התמחות לפי מסלול    .2
 ש"ש 14                           קורסי בחירה  .3
 

 ש"ש 18 "כ:סה                                         
 

כל את  לסיים: על הסטודנט משך הלימודים
 בשנתיים בלבד. חובותיו

 
כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת 

גם אם  –לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים 
 הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל.

 
בתקנון לתואר שני של פרטים נוספים מופיעים 

 .שנמצא באתר המחלקה
 

 סטודנטים:לענייני יועצת 
 גב' אוריאן יחזקאל

 03-5317399, 03-5318420טל': 

Politics.students@mail.biu.ac.il 
 

' ב)מכסיקו( קומה  213בניין 
 246חדר 

 

 שעות קבלת קהל:
 11:30-14:00ג'   ימים א',

 8:30-10:30ימים ב', ה' 
 אין קבלת קהל –יום ד' 

 

 
 

 מובנות במסלול ב'תכניות 
 :וציבורית ביקורת פנימיתממשל ותכנית 

 ש"ש. 22 
לפרטים יש להתקשר  ללשכת המבקרים 

 הפנימיים:
03-5618286 
03-5610933 

 
סטודנט שיבקש בתכנית רגילה ולא 

 ש"ש 18להתמחות בביקורת: 
 

  :לפרטים יש להתקשר
 
 

 מרכזת פרויקטים : ל
 גב' אורה ברונשטיין

  03-5318386 טל:   

Projects.politics@mail.biu.ac.il 
 

)מכסיקו( קומה  213בניין 
 331ג' חדר 

 

 שעות קבלת קהל:
 11:30-14:00ימים א', ג'  
 8:30-10:30ימים ב', ה' 

 אין קבלת קהל –יום ד' 
 

     
 



 



 
 

 .Ph. Dתואר שלישי 
 תנאי קבלה:

    ראשון או שני במדעי המדינה ממוסד מוכר להשכלה  תואר .1
 גבוהה.      

  .תזהתואר שני במסלול מחקרי עם  .2

  .תזהלפחות ב 86ציון  .3

 לפחות  בקורסי התואר השני. 86ממוצע ציונים משוקלל של  .4

 86א לפחות והציון על עבודת הגמר ה .5
 

 :השלמות
י של המועמדים ותחייב קורסי השלמה המחלקה תבדוק את הרקע הלימוד

 במידת הצורך.
 

לא  תזהבמסלול ללא  במדעי המדינהסטודנט שסיים לימודיו לתואר שני 
 ללימודי התואר השלישי.ישירות  יוכל להרשם 

 .תזהסטודנט שמעוניין בלימודי תואר שלישי ירשם ללימודי מ.א עם 
תודולוגיים סטודנט שיתקבל יהיה חייב בהשלמה של שני קורסים מ

 .תזההקשורים בכתיבת ה
 ש"ש(;  2ת וכמותיות במדעי המדינה )שיטות מחקר איכותניו 71-887
 עבודת שוות ערך. 71-979וכן  ש"ש(;  2יסודות המחקר המדעי ) 71-984

 
)בארץ  ממוסדות אחרים, עם תזה בתואר שני, עלי תואר שניב מועמדים

של  תואר שלישי. קבלתוובחו"ל( יתקבלו רק לאחר ראיון עם היועץ ל
בהמלצות מרצים  )בקורסים שלמד( ותלויה בממוצע ציוני המועמד

 .תזהבובציונו  אמהאוניברסיטה ממנה ב
 

 ההחלטה הסופית נתונה בידי המחלקה.
 

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

שיידרש לקורסי השלמה, ויעמוד בממוצע הנדרש בקורסים, קבלתו 
סטודנט אשר  המחלקה. של ה לדוקטורט תהיה מותנית בשיקול דעת

התקבל לאחר ההשלמות ובאישור היועץ לתואר שלישי, יעבור למסלול 
 .71-601-002הרגיל של תואר שלישי 

 
 שנים. 4: משך הלימודים לתואר שלישי

 
 בתקנון לתואר שלישי של המחלקהספים מופיעים פרטים נו

 .שנמצא באתר
 
 
 

 
 אוניברסיטת בר אילן

 
 למדעי המדינה המחלקה

 
 תארים מתקדמים

 י(י ושליששנ)
 

 שנה"ל תשע"ז
 

www.biu.ac.il/SOC/po 
 

 
( 213בניין מקסיקו )

 2.46חדר  2קומה 
 
 ת קהל:שעות קבל

 11:30-14:00ימים א', ג'  
 8:30-10:30ימים ב', ה' 

 אין קבלת קהל –יום ד' 

 

 
 
 

 ראש המחלקה:

 שלמה שפיראפרופ' 
 03-5318077טל: 

shpiro@yahoo.comS 
 
 

ויועץ אקדמי  סגן ראש המחלקה
  לתואר ראשון: 

 ונתן ריינהולדג'ד"ר 
 03-5318873טל: 

Jonathan.rynhold@biu.ac.il 
 
 

 אקדמית לתואר שני: יועצת

 מרב משאלי רםד"ר 
 03-5317937טל: 

meirav.mishali@biu.ac.il 
 
 

 יועץ אקדמי לתואר שלישי 
 פרופ' יונתן פאקס 

 03-5317936טל: 

Jonathan.fox@mail.biu.ac.il 
 

 
 סטודנטים:לענייני יועצת 

 גב' אוריאן יחזקאל
 03-5317399, 03-5318420טל': 

l.biu.ac.ilPolitics.students@mai 

 
 

 

 

http://www.biu.ac.il/SOC/pol/
http://www.biu.ac.il/SOC/pol/


 


