ב"ה19.12.18 ,

אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי החברה
המחלקה למדעי המדינה

תקנון לימודים מתקדמים
מ.א – .תש"פ
תקנון זה הוא תוספת לתקנון האוניברסיטה לתלמידי תואר שני ,ואינו בא במקומו.

המחלקה למדע המדינה מקיימת לימודי מ.א .בשני מסלולים:
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מסלול א' ,המחייב  14שעות לימוד ( 28נ"ז) וכתיבת תזה ,מסלול ב' ,המחייב  18שעות לימוד שנתיות
( 36נ"ז) ללא חובת הגשת תזה .סטודנט אשר סיים את לימודיו במסלול ב' לא יהיה רשאי להמשיך את
לימודיו במחלקה למדע המדינה לקראת קבלת תואר שלישי ,אלא אם כן יחדש את לימודיו בתואר שני
למסלול א' (עם תזה) ,ישלים מספר קורסים ויסיים את כתיבת התזה.
להלן הנחיות בדבר הרשמה ,תנאי קבלה בשני המסלולים ,סדרי ייעוץ ורישום לקורסים.
במקום בו הדבר לא פורט ,תחול ההוראה על תלמידי שני המסלולים.

תנאי קבלה:
רשאים להציג את מועמדותם ללימודי מ.א .במדע המדינה מועמדים אשר עונים לדרישות הבאות:
א .בעלי תואר ראשון במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי להשכלה
גבוהה
אחר (המוכר ע"י המל"ג).
 .1למסלול א' (עם תזה) ציון ממוצע כללי של  86%לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי
הלימוד) וראיון עם היועץ האקדמי לתואר שני.
 .2למסלול ב' (בלי תזה) ציון ממוצע כללי של  80%לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי
הלימוד).
 .3כיוון שמספר המקומות מוגבל ,המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים  -גם
אם הם עומדים בדרישות אלה.
ב .מועמדים אשר לא למדו מדע המדינה ועומדים בתנאי הקבלה ,יחויבו בקורסי השלמה המפורטים
להלן:
מבוא למדעי המדינה
סטטיסטיקה ושימושי מחשב

  2ש"ש ( 4נ"ז) 2 -ש"ש ( 4נ"ז)

מתוך הקורסים הבאים ( 1בלבד)( :בהתאם למגמת הלימודים)
  2ש"ש ( 4נ"ז)יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית
  2ש"ש ( 4נ"ז)מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים
  2ש"ש ( 4נ"ז)תולדות המחשבה המדינית
 .1סטודנטים שלמדו מדע המדינה במוסד אקדמי אחר יהיו חייבים בהשלמת קורסים
אלו ,אם הקורסים לא נלמדו במסגרת התואר ראשון.
 .2קבלת ציון ממוצע כולל של  72%ומעלה בקורסי ההשלמה וציון "עובר" בקורס
הכמותי (סטטיסטיקה).
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 .3סטודנט שחויב בקורסי השלמה חייב להירשם לקורסים אלו במקביל לשנת
הלימודים אשר יינתנו כקורסים מקוונים דרך האינטרנט .סטודנט אשר לא יסיים את
קורסי ההשלמה לא יוכל לעבור למעמד למן המניין ולהמשיך ללימודי התואר השני .
 .4סטודנט במסלול א' (עם תזה) חייב בהשלמת הקורס הכמותי

סדרי ייעוץ ורישום:
 .1סטודנטים העונים לדרישות המחלקה ירכשו ערכת רישום לתואר שני ברשת סטימצקי או
אקדמון ,ימלאו את הטפסים וישלחו את הערכה לבית הספר ללימודים מתקדמים – תואר שני.
ניתן להירשם ישירות דרך אתר האינטרנט של בר-אילן.
 .2סטודנטים שבקשתם אושרה ,יוכלו

להירשם לקורסים במחלקה דרך הרישום

האינטרנטי ( .)In-barבימי ההרשמה כפי שתפרסם האוניברסיטה.

תכנית הלימודים במסלול א' (עם תזה)  14 -ש"ש ( 28נ"ז)
אפשרויות ההתמחות בלימודי התואר השני במגמות הבאות:
1
.2
.3
.4
.5

יחסים בינלאומיים.
פוליטיקה השוואתית וישראלית.
ממשל ומדיניות ציבורית
מחשבה מדינית
צבא ,ביטחון ומודיעין.

חובות הסטודנטים במסלול א':
א .סיום בהצלחה של קורסים בהיקף של  14ש"ש ( 28נ"ז).
ב .הגשת התזה ואישורה.
ד .משך לימודים שנתיים בלבד .במקרים מיוחדים תאושר שנה נוספת ע"י בית הספר ללימודים
מתקדמים  -תואר שני ,לאחר קבלת אישור מהמנחה ומיו"ר הועדה המחלקתית.
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הקורסים הנלמדים במסלול א':
קורסי הלימוד במסלול א' יחולקו לשני חלקים :קורסי חובה בהיקף של  10ש"ש ( 20נ"ז) וקורסי
בחירה בהיקף של  4ש"ש ( 8נ"ז):
הקורסים הבאים הינם קורסי חובה בשנה א'.
  2ש"ש ( 4נ"ז) .1גישות ותאוריות במדע המדינה
  2ש"ש ( 4נ"ז) .2יסודות המחקר המדעי
  2ש"ש ( 4נ"ז) .3שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה
  2ש"ש ( 4נ"ז) .4קורס התמחות – לפי מגמת ההתמחות
 .5סמינר מחלקתי.
הקורס הבא חובה בשנה ב'
 .4סדנה מתקדמת בריבוי מתודולוגיות אקדמיות

  2ש"ש ( 4נ"ז)----------------סה"כ:

 .6שני קורסי בחירה – שנה ב'.

 10ש"ש ( 20נ"ז)

 4ש"ש ( 8נ"ז)
-------------סה"כ  14 :ש"ש ( 28נ"ז)

תהליך לכתיבת התזה:
 .1בחירת נושא ומנחה
בדרך כלל ,בחירת הנושא והמנחה הינו ענין אישי  -בהתאם לתחומי ההתעניינות של התלמיד והיכרותו
עם סגל המחלקה באמצעות הקורסים .קורס החובה "יסודות המחקר המדעי" מיועד ,בין השאר,
לסייע לסטודנט לאתר ולגבש נושא לתזה.
מומלץ שהמועמד יחליט על נושא התזה רק לאחר סדרת שיחות עם חברי הסגל במחלקה ,המתמחים
בתחום המסוים .חובה להתייעץ עם יועץ המחלקה לתואר שני (רצוי בחודשי הקיץ לפני תחילת
הלימודים).
 .2הגשת הצעת המחקר
כל מועמד לכתיבת תזה חייב להגיש הצעת מחקר מפורטת למחלקה בקיץ של השנה הראשונה ללימודיו
ולקבל עליה אישור סופי עד תקופת ההרשמה לשנה ב'.
ההצעה תיכתב בהתאם להנחיות בית הספר ללימודים מתקדמים  -לתואר שני ותלווה באישור המנחה.
את ההצעה יש למסור בשני עותקים ליועצת לענייני סטודנטים במחלקה.
היועצת לענייני סטודנטים תעביר את ההצעה לשיפוט לחבר סגל במחלקה על-פי הוראה מהמנחה.
לאחר אישור סופי של השופט והמנחה ההצעה תועבר לאישור יו"ר הועדה המחלקתית.
עותק של ההצעה המאושרת יימסר לבית הספר ללימודים מתקדמים  -תואר שני ,בצירוף טופס הערכה
של השופט .אישור ההצעה ישלח למחלקה ולתלמיד.
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 .3כתיבת התזה
א .התזה תיכתב בהתאם להנחיות בית הספר ללימודים מתקדמים  -לתואר שני.
ב .יש לתת תשומת לב מיוחדת להגבלות הקיימות לגבי אורך התזה( .לא יותר מ –  150עמודים
מודפסים .לא כולל הערות ורשימה ביבליוגרפית).
ג .לאחר קבלת אישור המנחה להגשת התזה לשיפוט ,התלמיד ימסור שני עותקים ליועצת לענייני
סטודנטים.
 .4תהליכי שיפוט :
א .המחלקה תמנה שופט לקריאת התזה.
ב .הסטודנט יתקן את עבודת התזה בהתאם להערות השופטים ,אם יהיו כאלה (לפי הנחיות
המנחה) ,וישלח מכתב הסבר יחד עם התזה המתוקנת לשופט/ים כשבוע לפני "ההגנה" (ראה
סעיף הבא).
ג.

התלמיד יוזמן להגן על התזה בפני חבר השופטים (כולל המנחה).

ד .בתום ההגנה על התזה ,חבר השופטים יקבע את ציון התזה ויודיע על כך לסטודנט .טופס
הבחינה בחתימת ראש המחלקה ,ישלח למדור בחינות.
 .5שכר לימוד:
גובה שכר הלימוד נקבע על ידי המל"ג ל 200% -על  2שנות לימוד (פרטים בהוראות ההרשמה).
לכל סטודנט תעריף שונה .שכ"ל נקבע לפי שעות הלימוד (לדוגמא :השלמות ,קורסי קיץ ,לימודי יסוד
ביהדות וכו') .כלומר :התעריף שונה מסטודנט לסטודנט.

מעבר ממסלול א' למסלול ב':
באופן עקרוני תהיה המחלקה מוכנה לתמוך בבקשתו של סטודנט מן-המנין לעבור ממסלול א' למסלול
ב'.
מעבר זה מותנה:
א .באישור המנחה והמלצתו.
ב .בהמלצת יו"ר הועדה המחלקתית.
ג .ובאישור בית הספר ללימודים מתקדמים  -תואר שני.

תכנית הלימודים במסלול ב' (ללא תזה) –  18ש"ש ( 36נ"ז)
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במסלול ב' ניתן להתמחות בשלוש מגמות :ממשל ומדיניות ציבורית ,יחסים בינלאומיים ,צבא ,ביטחון
ומודיעין.

המגמה :ממשל ומדיניות ציבורית
קורס התמחות – 71-914-01 :גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית –  2ש"ש ( 4נ"ז)

המגמה :צבא ,ביטחון ומודיעין
קורס התמחות – 71-826-01 :גישות ותאוריות ביחב"ל –  2ש"ש ( 4נ"ז).

המגמה :יחסים בינלאומיים
קורס התמחות – 71-826-01 :גישות ותאוריות ביחב"ל –  2ש"ש ( 4נ"ז).

תכנית הלימודים:
קורסי חובה:
א .גישות ותאוריות במדע המדינה
ב .קורס התמחות (לפי מגמת ההתמחות)
ג .קורסי בחירה

  2ש"ש ( 4נ"ז)  2ש"ש ( 4נ"ז)  14ש"ש ( 28נ"ז)-----------סה"כ 18 :ש"ש ( 36נ"ז)

מעבר ממסלול ב' למסלול א' לאחר שנת לימודים אחת:
על מנת לעבור ממסלול ב' למסלול א' חובה על הסטודנט לפנות מחדש ליועץ האקדמי של התואר השני,
כדי לסכם את כל הדרישות והחובות .המחלקה תדון רק במועמדים העומדים בתנאי הקבלה למסלול א'
כפי שמפורטים לעיל .ובהסתמך על הציונים של הסטודנט בשנה א'.
משמעות המעבר היא :שלוש שנות לימוד.

כללי ,כללי ,תקנון מ.א +.תואר שלישיtakanon ma 2010 ,

