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     ( בפקולטה למדעי הרוח והחברה.M.Aם לקראת תואר מוסמך )לימודי

 

: תכניותוה זכאיות להעניק את התואר "מוסמך במדעי הרוח והחברה" המחלקות הבפקולטה למדעי הרוח והחבר

ספרות עברית; לשון עברית; לימודי המזרח ארכיאולוגיה; ו מקראסוציולוגיה ואנתרופולוגיה;  גיה;פסיכולו

; חינוך ; גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי;היסטוריה כלליתמחשבת ישראל;  ישראל;של עם היסטוריה  ;התיכון

תולדות האמנות  ;תקשורת עבודה סוציאלית; כלכלה; ;ספרויות זרות ובלשנות; פוליטיקה וממשל פילוסופיה;

  .עים והטכנולוגיההוראת המד; ניהול וישוב סכסוכים; טיבייםינגותרבות חזותית; לימודי מגדר; מדעים קו

 

 תקנות הלימודים לתואר שני

  -בכתובת  הפקולטהבשנתון התקנות וההוראות המפורטות  את הכירלבאחריותכם/ן 

http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/default.aspx מוסמך  וסדרי הלימודים לקראת תואר ובתקנות(M.A.  ( 

 - בפקולטה למדעי הרוח והחברה )נספח ט"ז( המפורסמות באתר המזכירות האקדמית בכתובת

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx . 

תקנות נהלים, בעצמן את הזכות להכניס שינויים בת והפקולטית שומרות לוועדות המוסמכים המחלקתי

במרוצת השנה אשר יחולו על כל הסטודנטים אלא אם ייקבע אחרת בעת ההחלטה  מעת לעת ובתכניות הלימודים

 . על השינוי

 
 תואר שנימזכירות 

מה הנוגעים לסדרי הלימודים, תכניות הלימודים, הרשעניינים מטפלת בכל הלימודי התואר השני מזכירות 

, אישורי לימודיםהנפקת גיליונות ציונים, דיווח ציונים, עדת המוסמכים הפקולטית, ופניות לוריכוז לקורסים, 

 ועוד. אישורי זכאות הכנת , ת משך לימודיםולימודים, הארכ /הפסקותחופשותאישור 

עניין שאין /ן. בכל בעניינכםטיפול ללרשות המתאימה והמוסמכת  כם/ןלעזור, להדריך ולהפנות המזכירות נכונה

 פנואנא ואשר עלולה להפריע למהלך הלימודים התקין בה מענה בשנתון, בכל בעיה שאתם/ן נתקלים/ות  עליה

 אלינו בהקדם: 

  307( חדר מספר 72גורן )-המזכירות נמצאת בקמפוס מרכוס, בניין צוקר גולדשטיין

  08-6472887פקס: (, תואר שני -2)שלוחה מס'  08-6477777טלפון: 

   bgu.ac.il2hsf@כתובת מייל: 

 . 12:00-13:00ה' , ימים ב', ג', 10:30-11:30שעות קבלת קהל: ימים א', ד' 

 653ת.ד. , גורן-צוקר גולדשטיין 72אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, בבניין : כתובת

 . 8410500ד שבע, מיקו-באר

   http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/default.aspx: דף הבית

 

 האישורים הבאים: כלבצירוף  פקולטיתועדת מוסמכים יועברו לטיפול  אקדמייםבעניינים  /ותפניות סטודנטים

 המלצת מנחה  / צהמר המלצת -

 מחלקתי  יו"ר ועדת מוסמכים צת המל -

 ראש המחלקה המלצת  -

 . לא יטופלו ויוחזרו לפונים/ות מעלה ותמפורטה המלצותהכל פניות שלא יצורפו להן 

http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/default.aspx
http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/default.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
mailto:hsf2@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/default.aspx
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 בתואר שני חובת אנגלית

 הפטורראשון עד לרמת ה תוארמהחובות האנגלית  כלהשלמת  הואשני קבלה לתואר הרשמה ולל בסיסיתנאי 

הקבלה דרישות על פי  עוברבציון  (או קורס אנגלית השווה ברמתו לקורס זה מתקדמים ב''ברמת אנגלית קורס )

 . בעמוד הבאכמפורט בטבלה  ,המחלקהשל 

סטודנטים/ות שסיימו תואר ראשון ללא השלמת כל חובות האנלית בתואר הראשון, לא יוכלו להתקבל ללימודי 

 התואר השני עד להשלמת כל הרמות עד לרמה הפוטרת.

 

ידי המל"ג והשלימו את החובות באנגלית לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר על  שסיימו לימודים /ותטודנטיםס

ת והבחינה הפסיכומטרית או בחינ על סמך קיבלו פטורשאו  בציון הנדרש על ידי המחלקה אליה התקבלו,

 מחובה זו. , פטורים /אמיר"םאמי"ר

הנדרש על ידי המחלקה  לימינימציון ההמ נמוךאנגלית ציונם בשסיימו לימודים לתואר ראשון ו /ותסטודנטים

או במוסד אקדמי  באוניברסיטת בן גוריון בנגב מתקדמים ב'אנגלית ללמוד את הקורס ' אליה התקבלו, יחויבו

ם "רלפחות( או אמי 234 ציון)נדרש אמי"ר  להבחן בבחינתניתן גם אחר במהלך השנה הראשונה ללימודים. מוכר 

 לפחות(. 134ון )נדרש צי

 לימודים מותנה במילוי חובה זו בהצלחה.. המשך בלימודים הראשונהיש להשלים חובה זו עד תום השנה 

 

 

 מחלקה

 

 כלליהנתיב ציון נדרש באנגלית ל

 

 מחקריהנתיב באנגלית לנדרש ציון 

 75 לא רלוונטי פסיכולוגיה 

 70 70 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 56 מקרא 
 

65 

 75 56 ולוגיה ארכיא

 70 56 ספרות עברית 

 56 56 לשון עברית 

 65 56 לימודי המזרח התיכון 

 65 65 היסטוריה של עם ישראל 

 56 56 מחשבת ישראל 

 65 65 היסטוריה כללית 

 65 65 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

 חינוך:
  פסיכולוגיה במערכת

 החינוכית
 נהל, חברה ומדיניות מ

 החינוך 

 כי יעוץ חינו 

 תכניות לימודים והוראה 

 
 לא רלוונטי
 
56 
 
56 
 
56 

 
75 
 
75 
 
75 
 
75 
 

 75 75 פילוסופיה

 65 65 פוליטיקה וממשל 
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 65 65 כלכלה

 56 56 עבודה סוציאלית 

 56 56 תקשורת 

 65 65 תולדות האמנות ותרבות חזותית

 65 65 לימודי מגדר

 75 לא רלוונטי םמדעים קוגניטיביי

 56 56 ב סכסוכים ניהול וישו

 65 65 הוראת המדעים והטכנולוגיה 

 
 
 
 
 לתואר שני קבלההרישות ד

הוועדה  הובאישור המחלקתית בהתאם להחלטת ועדת הקבלה יתקבלוללימודי תואר שני  /ותמועמדים

         הלימודים הרלוונטי. או ממוצע הציונים בתחום בתואר הראשון הפקולטית על סמך ממוצע הציונים הכללי 

.          לנתיב המחקרי לפחות 85-הכללי ו לנתיב לפחות 80הוא  תואר שניהנדרש לקבלה ל ממוצע הציונים

 ת לקבוע ממוצע ציונים גבוה יותר ותנאי קבלה נוספים. ורשאי המחלקות

ממוסד בנתיב הכללי בעלי תואר מוסמך  /ותהשלמת תזה מחקרית יתקבלו מועמדיםלללימודים לא לתואר 

 .  מוכר בארץ או בחו"למי אקד

 

 : הקטגוריות הבאותמבאחת תהיה  ללימודי מוסמכים /ותסטודנטים קבלת - לימודיםמעמד 

 

  "ןמן המניי"מעמד 

 תואר ראשון אישור זכאות ל /ותבעלי .א

 . הקבלה שנקבעו על ידי המחלקה והפקולטה דרישותב /ותעומדים .ב

 מטרי/אמי"ר(.מחובת אנגלית )על סמך קורס/ים, פסיכו /ותפטורים .ג

  . בהשלמת קורס/ים /ותלא נדרשים .ד

 

  'לא מן המניין'מעמד 

. םציוניהאת כל  ואת חובות לימודי התואר הראשון וטרם קיבל מושסיי /ותיםסטודנט - 'על תנאי' .1

הראשונה  תום השנהעד  אישור זכאות הצגת אישנה אקדמית אחת בלבד. ניתן ללמוד במעמד זה 

רשאית באישור ועדת המ"א הפקולטית,  ,המחלקתיתועדת המ"א  .םלימודי פסקת הללימודים תוביל ל

חובות הנקודות זכות להשלמת  4-לא יותר מ /ותיםהחייב /ותיםסטודנטגם  במקרים מיוחדיםלקבל 

 תואר הראשון. ב

 /ןהםציוניש, תחומי לימוד קרובים למחלקה המקבלתבעלי/ות רקע אקדמי ב /ותסטודנטים - 'משלים' .2

השנה הראשונה במהלך שניים  או השלמה אחדקורס להשלים ונדרשים/ות , יהרישותעומדים בד

  הקבלה ללימודים.  עתב בממוצע שנקבע י ההשלמה/קורסלימודים מותנה בהשלמת ה המשך. םללימודי

במקרים  יוכלו להתקבל, הנדרשנמוכה מתואר הראשון ב רמת ציוניהם/ןש /ותיםסטודנט - 'משתלם' .3

ם במעמד זה למשך שנה אקדמית אחת בלבד, על פי המלצת הוועדה המחלקתית מיוחדים, ללימודי
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יחליטו  והפקולטית המחלקתיתהוועדה השנה הראשונה ללימודים, בתום ובאישור הוועדה הפקולטית. 

 . בהתאם להישגים האקדמיים םאו על הפסקת המשך הלימודים על 

 /ותיםבתנאי הקבלה במלואם ונדרש ים/ותעומד /ןםשאינ /ותסטודנטים - 'השלמה לקראת תואר שני' .4

תוך שנה  . על הסטודנטים/ות במעמד זה להשלים את הקורסיםלפחות קורסי השלמהשלושה להשלים 

מתכנית ללמוד קורס אחד או שני קורסים הוועדה המחלקתית רשאים/ות אישור ב. בלבד אקדמית אחת

תום שנת יתקבלו בממוצע הנדרש, ב את כל קורסי השלמה בהצלחה מושיסיי /ותיםסטודנט. המ"א

 .במעמד 'מן המניין' תואר שני והפקולטית, ללימודי ההשלמה, באישור הוועדה המחלקתית

 (תזה)ללא  תואר מוסמך בנתיב כללי /ותיבעל /ותטיםסטודנמיועד ל - 'תזה מעמד 'השלמת .5

 הינה מנחה ציאתמעבודת גמר מחקרית.  לכתוב חייביםו להמשיך ללימודים מתקדמים /ותניםהמעוניי

ים /קורסדרש השלמת תיבנוסף לכתיבת עבודת גמר, יתכן ו. למסלול מועמדות להגשת י בסיסיתנא

עם ציון בלבד גיליון ציונים  יקבלוסטודנטים/ות במעמד זה  .המחלקתית ועדת הקבלהבהתאם להחלטת 

 משתקלל בגיליון הציונים(. אינו)ממוצע הציונים בקורסים עבודת הגמר 

. נדרש דו"ח שנתיים יותרה או לכל במסלול זה הוא שנה אקדמית אחת עבודת גמר  השלמתל מןזמשך ה

 .לצורך המשך הכתיבה התקדמות במחקר בתום השנה הראשונה

 לתואר שלא ים/קורסי ללמוד המעוניינים/ות ,ראשון לתואר זכאות בעלי/ות - 'לא לתואר מיוחד'מעמד  .6

 . והפקולטה המחלקה של המוסמכים ועדת לאישור בכפוף זה, במעמד ללמוד רשאים

 זכויות מקנים לא זה במעמדוהלימודים  אקדמי לתואר סטודנטים/ות במעמד זה אינם/ן זכאים/ות

 . תואר לקראת לימודים של מצטברות

 

 מבנה הלימודים

 קורסי, /ליבהחובה קורסי ,לתואר( שאינם מזכים בנקודות זכות) השלמהתכנית הלימודים כוללת קורסי 

 . )בנתיב הכללי( בחינת גמר( וימחקרבנתיב ה) עבודת הגמר על (הגנהגמר ), בחינת עבודת גמר, /סמינריםבחירה

 

 :לימוד נתיביבשני מתנהלים בפקולטה הלימודים 

 /ןם, בהרחבת השכלתתהמחקרי /ןיכולתםבפיתוח  /ותיניםהמעוני /ותסטודנטיםמיועד לנתיב זה  - מחקרי נתיב

נקודות זכות מהן קורסים  36-לא יפחת מ היקף הלימודים בנתיב זה. המקצועית /ןםמחותהת האקדמית והעמקת

קורסי נקודות זכות ) 6-בהיקף של לא פחות מ תועבודת גמר מחקרי נקודות זכות 24-מ פחותלא בהיקף של 

את  ומשלייהמחקרי  בנתיב /ותהלומדים /ותסטודנטים .(לתואר הזכות במסגרת נקודות כלוליםאינם השלמה 

ואת הם/ן העצמאי שלח , את כושר הניתויתהמחקר /ןםאת יכולת וציגיעבודת גמר בה  בכתיבת /ןהםלימודי

 ,יכולת בולטת בעבודת המחקר ומחקר והוכיחהמתקדם של  בשלב /ותיםהנמצא /ותסטודנטים ./ןהםידיעותי

 . במסגרת המסלול המשולבה לעבודת דוקטורט להרחיב וכליו

ידע האקדמית ובהעמקת ה /ןבהרחבת השכלתם /ותםהמעונייני /ותמיועד לסטודנטיםה נתיב ז - כללי נתיב

גמר. היקף עבודת  כתיבתמ /ותפטורים /ות בנתיב הכלליהלומדים/ות. עוסקיםבתחום הלימודי או המקצועי בו 

ינת גמר /ות בנתיב הכללי חייבים להיבחן בבחהסטודנטים. נקודות זכות 36-הכללי לא יפחת מהלימודים בנתיב 

 מסכמת עם סיום חובות השמיעה בתואר. 
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 משך הלימודים

  שנתיים.הינו  תואר שניבמשך הלימודים 

. ללימודים בתום השנה השנייהולהיבחן בבחינת גמר לסיים את חובות השמיעה  /ותהכללי, על הסטודנטים נתיבב

תום השנה ב עבודת הגמר לשיפוטולהגיש את לסיים את חובות השמיעה  /ות, על הסטודנטיםהמחקרי נתיבב

 . (לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבתו) השנייה ללימודים

 ,לצורך השלמת כתיבת עבודת הגמר שנה נוספתאשר הארכת לימודים לל רשאיותת ות המוסמכים המחלקתיוועד

 . בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר ובאישור הוועדה הפקולטית

 קורסיםיחויבו ללמוד  ,/ןיימו את כתיבת עבודת הגמר עד תום השנה השלישית ללימודיהםשלא יס /ותסטודנטים

הרביעית והאחרונה לתואר, על מנת להבטיח שבסיום שנה זו יסיימו את  /ןבשנתם ודות זכותנק 6-12 של בהיקף

 .התוארהפסקת לימודים ללא סיום  משמעותה, ונתיבתאושר שנה חמישית בשום  לאכלשהו.  נתיבהתואר ב

 

 לקורסים  רישום

מומלץ לי . היקף לימודים מינימים ו/או לעבודת גמר/לקורס סמסטר בכל/ות להירשם חייבים /ותסטודנטים

 (.שבועיותשעות  6נקודות זכות ) 6סמסטר הינו ב

אשר  ,יועדים לכךבמועדי ההרשמה המבהתאם לחלונות זמן ו באמצעות האינטרנטהרישום לקורסים מתבצע 

חלון הזמן  .תהאוניברסיטאי האלקטרוניהדואר כתובת נשלח אל שובחוזר הרישום  באתר הפקולטה מתפרסמים

להירשם ולהשתתף בקורסים המיועדים  /ותסטודנטיםאפשר לי בושימוש מושכל והינו אישי  להרשמה לקורסים

 םולא לצרכיעודו המקורי ילא בהתאם ליששימוש בחלון הזמן  .במועדם לימודיהובכך להשלים את , /ןלהם

לדין משמעתי בפני בית  ולרעה זכות זו, יועמד ושימצא כי ניצל /ותים. סטודנטעברה משמעתית מהווה האישיים

  דין למשמעת סטודנטים.

 

  שינוייםתקופת 

שינויים בקורסים אליהם נרשמו במהלך השבועיים הראשונים של כל סמסטר.  לערוך רשאים/ות /ותסטודנטים

הרשמה  ולא תאושר תתאפשרלא . לשמור עליו למקרה הצורךשינוי ברישום ו כללאחר להנפיק אישור  חובה

  אחרי תום תקופת השינויים. ים/לקורס

 יופסקו ולא יבקשו הפסקת/חופשת לימודים ים עד תום תקופת השינויים/לקורס שלא ירשמו /ותסטודנטיםל

 .מחייבת הרשמה דרך מדור רישוםלימודים להמשך החזרה ם. לימודיה

 

 עיכוב רישום לקורסים

 לקורסים מהסיבות הבאות:  ברישום /ותת לעכב סטודנטיםופקולטה רשאיה/או מחלקה וה

 הקבלה ללימודים( לדרישות)בהתאם אי עמידה בדרישות הקבלה  -

 במועד הנדרשאי סיום לימודי תואר ראשון  -

 ('הגשת עבודת גמר וכו/ אישור הצעת מחקרמשך לימודים/אישור הנחיה/אקדמיות )עמידה בדרישות  אי -
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 )ביטול אקדמי אחרי תום תקופת השינויים( ויתור אקדמי

מביא לשינוי  אינויתור אקדמי וחודש לפני תום הסמסטר. מתום תקופת השינויים ועד  בקנסניתן לבטל קורס/ים 

הקורס/ים לגשת לבחינה גם אם  /ותשביטלו קורס/ים באופן זה אינם זכאים /ותבהיקף שכר הלימוד. סטודנטים

המבוקש/ים מופיעים ברשומות האקדמיות. קורס/ים שבוטל/ו באופן זה לא ישוקלל/ו בממוצע התואר ולא 

 יופיע/ו בגיליון הציונים הסופי לתואר. 

 

 חופשת לימודים

 סמסטרים שנילחופשת לימודים לתקופה שלא תעלה על  בקש אישורל /ותרשאיםשני לתואר  /ותסטודנטים

  התנאים הבאים:  כלאי שמתקיימים במהלך התואר ובתנ

 "מן המניין".אקדמי מעמד  -

           סיום בהצלחה של שנה אקדמית אחת לפחות. -

 לפחות.   80ממוצע הציונים עד למועד הבקשה לחופשה הינו  -

 התואר.חובות  לסיוםאו המשך כתיבת עבודת גמר נותרו עוד קורס/ים  -

. החופשה יום האחרון של תקופת השינוייםהלא יאוחר מ זכירות המחלקהמבלהגיש יש בקשה לחופשת לימודים 

  . (בתואר השניםנספרת במניין  אינהחופשת לימודים ) ת מוסמכים מחלקתית ופקולטיתוועד טעונה אישור

 

  הפסקת לימודים

בית  , אי עמידה בתנאי הקבלה, פסיקת/יתהפסקת לימודים יכולה להתבצע מהסיבות הבאות: בקשת הסטודנט

, אי עריכת רישום לקורסים, אי חזרה מחופשת לימודים, אי בהצלחה של חובות ההשלמהדין משמעתי, אי סיום 

. וכו' שנקבע אי הגשת עבודת גמר במועדשנקבע, אי קביעת מנחה, אי הגשת הצעת מחקר,  סיום לימודים במועד

בדרישות  לא עמדוהלימודים אם את  /ותסטודנטיםלרשאית להפסיק  מחלקתיתכמו כן, ועדת המוסמכים ה

בעבודת הגמר היו ברמה לא נאותה. הפסקת  שהוגדרו בתכניות הלימודים ו/או אם הישגיהם/ן בקורסים או

 הלימודים טעונה אישור הוועדה הפקולטית. 

 

 קורסים 

ף להשתת /ותיםחייב /ותים. סטודנטסמסטריםבשני  מורכב משני חלקים המועבריםורס שנתי ק - שנתיקורס 

 וולא למד של קורס שנתי חלק ראשון ושלמד ם/ותיסטודנטבאותה שנת לימודים אקדמית. בשני חלקי הקורס 

למוד שוב את שני חלקי הקורס ולעמוד מחדש בכל הירשם ולל /ותיםחייב יהיו, את חלקו השני באותה השנה

ס שנתי מדווח בתום שנת פי בקורהציון הסו. של קורס שנתילא יינתן ציון עבור חלק אחד  מקרהבשום . יודרישות

 לאחר שהושלמו כל מטלותיו בשני החלקים. הלימודים

מתכנית הלימודים של קורס/ים ללמוד  תו/יםת לאשר לסטודנטיהמחלקה רשא - קורסים ברמת תואר ראשון

רו ים לא יוכף/הקורס/ים העוד ,יקף זהמה הגיחרבמידה ותהיה . נקודות זכות 8 של עדבהיקף  התואר הראשון

 /ים נוסף/ים מתכנית המ"א. קורס השני ותידרש השלמת תוארה לשבמניין הנקודות 

קורס , המחלקתית ועדהוהבאישור , דללמו /ותרשאים /ותיםסטודנט - קריאה מודרכת/מחקר מודרך קורס

מסך הנקודות  נקודות זכות 4 עלא יעלה שלובהיקף  אצל שני מרצים שונים קריאה מודרכת או מחקר מודרך

  . תוארב

קורס  - (5001-5-900)מס' קורס  מינית'לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה ' חובה אוניברסיטאיקורס 

 8לומדה מקוונת המציגה את עקרונות החוק למניעת הטרדה מינית, מבדק בן  מקוון המורכב משלושה חלקים:

 שאלות.  5שאלות ולבסוף בוחן סופי בן 
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 עד תוםלהשלים את הקורס  חובה. הנלמד באוניברסיטת בן גוריון בנגב תוארבכל חת אפעם את הקורס בצע יש ל

 האוניברסיטה =< לסטודנטים =< אתר דרך ההרשמה לקורס נעשית באופן עצמאי .ללימודים הראשונההשנה 

שעות מרגע ההרשמה הלומדה תופיע  24תוך  .ה למניעת הטרדה מינית"רישום לקורס "לומדמידע אקדמי =< 

שם  עם=< כניסה  Moodle=< הוראה מתוקשבת  מידע אקדמי >אתר האוניברסיטה =< לסטודנטים = במודל:

 משתמש וסיסמא של האוניברסיטה =< הקורסים שלי.

 .(ת.ז )יש לציין שם מלא ומס' masscourse@post.bgu.ac.il  לכתובת לבירורים יש לפנות במייל בלבד

למערכת המידע  /ןתחסם גישתם מסטר בו רשומה הלומדה,עד תום הסלומדה שלא ישלימו את ה /ותסטודנטים

שנית להירשם יהיה צורך כדי לשחרר את החסימה ( ו, סגירת תואר וכו'האישי )צפייה בציונים, הפקת אישורים

 . לא ניתן יהיה לסגור תואר לסטודנטים/ות שלא יעמדו בדרישות הקורס !ללומדה ולהשלימה בהצלחה

 

 2-3-מזכה בנקודות זכות )שוות ערך ל עבודת הגמר - 'כתיבת עבודת גמרת גמר' ו'רישום לקורס 'עבודהנחיות 

 תואר. שווה בין הסמסטר השלישי והרביעי בעבודת גמר מתחלקות באופן  שלנקודות הזכות קורסים(. 

בדוק שבוצע ליש  4-ובסמסטר הללימודים  3-בסמסטר ה( עם נקודות זכות) דת גמר'עבו'קורס יש להירשם ל

את עבודת הגמר שלהם/ן לשיפוט בתום השנה  יגישוסטודנטים/ות שלא  .וטומטי ליתרת הנקודותום אריש

ידרשו להגיש בקשה להארכת משך הלימודים תקופת השינויים של השנה העוקבת(,  השנייה ללימודים )עד תום

 . דו"ח התקדמותה חובה לצרף לבקשעל גבי טופס בקשה להארכת משך לימודים בנתיב המחקרי.  בנתיב המחקרי

 ר( החל מהסמסטללא נקודות זכות) 'כתיבת עבודת גמר'קורס ל ירשמובמסלול השלמת תזה  /ותסטודנטים

במסגרת גמר כתיבת עבודת . משך הזמן המוקצב לעד שתוגש עבודת גמר לשיפוט סמסטר בכלהראשון ללימודים ו

בהתאם לדו"ח  הוועדה הפקולטיתשל  השנה השנייה טעונה אישוראו שתיים.  אקדמית אחתשנה הינו זו 

 . התקדמות במחקר

 

  פטור מקורסים

ו במוסד /ים שנלמד/על סמך קורס מקורסי השלמה/חובה/בחירהלהגיש בקשה לפטור  /ותרשאים /ותסטודנטים

למלא טופס בקשה לפטור,  /ותמזכה בנקודות זכות. על הסטודנטים אינו. הפטור בארץ או בחו"ל אקדמי מוכר

. הפטור טעון אישור של ועדות יו"ר ועדת המ"א המחלקתיאישור ולהגיש ליון ציונים וסילבוס מקוריים לצרף גיל

 ם הוגשה בקשה לפטור.ו/ים שבגינ/המוסמכים המחלקתית והפקולטית. אין להירשם לקורס

 

 הכרה בקורסים 

 נים הבאים:הקריטריו כלובתנאי שעונים על להגיש בקשה להכרה בקורסים  /ותרשאים /ותסטודנטים

  .בארץ או בחו"לעל ידי המל"ג ו במוסד אקדמי מוכר /ים נלמד/הקורס .1

  .לפני הקבלה ללימודי מוסמכיםהשנים האחרונות  5-ו ב/ים נלמד/הקורס .2

 )נדרש אישור ממוסד הלימודים על כך(. ו לצורך קבלת תואר אחר/לא הוכרים או ים עודף//הקורס .3

 ם. /ים לתכנית הלימודיים רלוונטי/הקורס .4

 .לפחות 65ים הוא /הציון הסופי בקורס .5

אישור יו"ר ועדת ל ולהגיש של הקורס/ים /יםוסילבוסמקורי למלא טופס בקשה להכרה, לצרף גיליון ציונים  יש

אושר הכרה ת ת המוסמכים המחלקתית והפקולטית. בכל מקרה לאו. ההכרה טעונה אישור ועדיהמ"א המחלקת

מהקורסים שיילמדו בתכנית הלימודים  50%במסגרת הנדרשות לתואר.  מחצית סך הנקודותמעבר לבקורסים 

 אחד לפחות. מ"א יכלל סמינר , יכאן

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/csh/
https://xmail.bgu.ac.il/owa/redir.aspx?C=Qpi5SwNzSUCdHHtoyUxVfWEs6dl1ktIILMayKXWWlYtYXO8LmINXRBJkZ0j_7sHcct4tr9tv9ss.&URL=mailto:masscourse%40post.bgu.ac.il
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בחישוב הממוצע הסופי לתואר יובאו בנקודות זכות בלבד וזכה תו במוסד אקדמי אחר /ים שנלמד/הכרה בקורס

ים מעבר למכסת /קורסילמדו ש /ותסטודנטים. ים שנלמדו באוניברסיטת בן גוריוןבחשבון רק הציונים בקורס

 . במעמד סגירת התואר באופן אוטומטי יגרע העודף מן ההכרההנקודות הנדרשת בתואר, 

 

 התיישנות קורסים  

הקורסים שנלמדו בהתאם חלק/כל שנים ויותר, תחול התיישנות על  5 שהפסיקו לימודים למשך /ותסטודנטים

 לכללים הבאים: 

 לימודיםבנוסף לקורסים החסרים להשלמת התואר, תידרש תכנית שנים,  5-10 במקרה של הפסקה של .1

                 x-5=yל ידי המחלקה בהתאם לנוסחה הבאה:תקבע ענוספת לצורך ריענון הלימודים. תכנית הריענון 

              (x  הפסקה= מס' שנים של ,yהנדרש לריענון =מס' הקורסים). 

 .או יותר שנים 10במקרה של הפסקה של ל תחוהקורסים כל על  מלאההתיישנות  .2

 

 בקורסים שיטת הערכה

. החלטה זו (מילוליציון בכל קורס )ציון מאוני או  /ותהמחלקות רשאיות לקבוע באיזה אופן יוערכו הסטודנטים

ימסרו על ידי  יוהסופי בקורס ודרישותהרכב הציון קורס. ב /ותהסטודנטים/ות הלומדיםכל  עבורמחייבת 

אחרי תום תקופת השינויים לא ניתן לשנות את הרכב הציון ויצוינו בסילבוס הקורס.  הסמסטרחילת בת ההמרצ

. המחלקה רשאית לקבוע ציון עובר גבוה יותר. על לפחות 65ינו שני ה תוארקורסי בציון עובר הסופי בקורס.  

 בקורס.ציון סופי בבחינת הקורס כדי לקבל  לפחות 65חלה חובת מעבר של  /ותהסטודנטים

כישלון או אי השתתפות בקורס חובה מחייב חזרה על הקורס בשנה העוקבת )בכפוף לאישור  - כישלון בקורס

להפסקת לימודים. ניתן ללמוד קורס בחירה אחר בקורס חובה יוביל  שניהמחלקתית(. כישלון  מוסמכיםועדת ה

 . השתתפות בקורס בחירה,אי ללמוד פעם נוספת את אותו הקורס במקרה של כישלון או  במקום או

 

 סולם הציונים בתואר השני 

 65-100  עובר  

 0-64/500  נכשל 

 400  עובר 

 600  הכרה 

 650  פטור 

 700 לא השתתף 

 750 השתתף 

 800 לא השלים 

 300  השלים 

 

 בחינותנוהל 

חים בפני . בקורס/ים מלימודי תואר ראשון הפתובלימודים לתואר שני לא תתקיימנה בחינות מועד ב'

משני המועדים )מועד א' או ב'(, למעט בקורסי  באחדסטודנטים/ות לתואר שני, רשאי הסטודנט/ית להבחן 

 מועדים.  ההשלמה שאינם חלק מדרישות התואר בהם ניתן להבחן בשני 

 http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx:  בכתובת לעיין בנוהל הבחינות האוניברסיטאי ישלמידע נוסף 

  

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
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 בחינת גמר

 בתום השנה השנייה ללימודים( פה-בכתב ו/או בעל)בבחינת גמר  חייבים להבחןבנתיב הכללי  /ותסטודנטים

 . פחותל 75הוא  הציונים המשוקללממוצע ובתואר חובות השמיעה  כלובתנאי שהשלימו את 

  שופטים/ות לפחות. ציונים של שני מורכב מממוצע ההוא לפחות ו 75 הינובחינת הגמר עובר בציון 

שייגשו לבחינה  /ותהמחלקה. סטודנטיםמזכירות עם  מראשאישור ובתיאום השתתפות בבחינת הגמר מותנית ב

 . ם בהצלחהתתואר, לא יוכלו לסגור את התואר עד להשלמב החובותעל אף שלא השלימו את כל 

 ,הפקולטיתובאישור הוועדה המחלקתית  ,לגשת לבחינה נוספת שנכשלו בבחינת הגמר יורשו /ותסטודנטים

 במועד הקרוב ביותר.  

 

 תוארסגירת 

. למחלקה, לאחר סיום כל החובות בתואר ר זכאות לתואר שניאישובקשה להכנת  להגיש /ותהסטודנטיםעל 

אחרי  תיקוניםמאחר ולא ניתן יהיה לבצע  הגשת הבקשהקורסים טרם לבדוק את הציונים הסופיים ב חובה

מועד . אל מזכירות הפקולטה להמשך טיפולאת סגירת התואר ותעבירה  תאשרחלקה שהוכן אישור זכאות. המ

הזכאות לתואר 'מוסמך' יהיה מתאריך קבלת ציון עובר בבחינת הגמר או מהגשת עבודת הגמר, המאוחר מבין 

 השניים.   

הוא  שממוצע הקורסים/ן בהתאם לתכנית הלימודים, שסיימו את חובותיהם /ותשור זכאות יוענק לסטודנטיםאי

 לפחות.   75עבודת הגמר הוא בחינת הגמר ו/או ציון לפחות ו 75

 

 ציון הערכה בתעודה

 סיימו הסטודנטים/ות את לימודיהם/ן לתואר 'מוסמך'. הגמר תצוין הערכה להישגים בהם בתעודת 

 רכות שתרשמנה בתעודה תהיינה כדלקמן: הע

 "בהצטיינות יתרה" 

 "בהצטיינות" 

 "בהתאם לדרישות התואר" 

 

  תואר שני עם תזה

מהמסיימים/ות במחלקה, להם מוענקת תעודת בשנה נקובה, שהשיגו את הציונים הגבוהים ביותר,  20%עד 

לפחות.  87ות, והציון בעבודת הגמר הוא לפח 87בקורסים הוא  הציוניםיחשבו כמצטיינים/ות ובלבד שממוצע 

בתנאי שממוצע הציונים ו יזכו להערכה ב"הצטיינות יתרה" /ותיםהעליונים מכלל המצטיינ 20%מתוכם, 

הנותרים/ות יזכו להערכה ב"הצטיינות".  80%לפחות.  92לפחות והציון בעבודת הגמר הוא  92בקורסים הוא 

 ם/ות יזכו להערכה "בהתאם לדרישות התואר". מסיימים/ות שלא נכללו בהגדרת המצטייני

 תואר שני ללא תזה 

מהמסיימים/ות במחלקה, להם מוענקת תעודת בשנה נקובה, שהשיגו את הציונים הגבוהים ביותר,  15%עד 

העליונים מכלל  15%לפחות. מתוכם,  87יחשבו כמצטיינים/ות ובלבד שממוצע הציונים בקורסים הוא 

 85%לפחות.  92ערכה ב"הצטיינות יתרה" ובתנאי שממוצע הציונים בקורסים הוא המצטיינים/ות יזכו לה

הנותרים/ות יזכו להערכה ב"הצטיינות". מסיימים/ות שלא נכללו בהגדרת המצטיינים/ות יזכו להערכה "בהתאם 

 לדרישות התואר". 

יב הכללי, רשאית המחלקה במקרים בהם הישגי הסטודנטים/ות בנתיב המחקרי גבוהים מהישגי הסטודנטים/ות בנת
 בכפוף לאישור דיקן הפקולטה להשתמש במכסת המצטיינים/ות של הנתיב הכללי להענקת הצטיינות לנתיב המחקרי. 
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 תעודת המוסמך 

רשימת מקבלי התעודות בטקס הפקולטי השנתי שיתקיים בשנת הלימודים תשע"ח תכלול את הסטודנטים/ות 

. התעודות יוענקו לסטודנטים/ות שסיימו כנדרש על פי 31.12.2017לתאריך  שסיימו את כל חובותיהם לתואר עד

 המלצת הוועדה הפקולטית ובאישור מוסדות האוניברסיטה בטקס מרכזי המתקיים אחת לשנה בחודש יוני. 

 

 מידע חיוני נוסף

 
 אישורי לימודים

ניברסיטאי בעברית ובאנגלית באמצעות אתר האינטרנט האו אישורים שוניםניתן להזמין 

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/prod_ws/ התשלום בכרטיס אשראי. ניתן לקבל את האישורים המקוריים במסירה .

 אישית או בדואר ישראל בלבד )לא במייל ולא בפקס(. 

 

 שינויים בפרטים אישיים 

ים האישיים )כתובת מגורים, שינוי/הוספת שם משפחה וכו'( יש להודיע על כך בכתב בכל מקרה של שינוי בפרט

למזכירות התואר השני בפקולטה. סטודנטים/ות המקשים/ות לשנות שם פרטי או משפחה יצרפו לבקשה צילום 

 תעודת זהות. 

 

 עקרונות שכר לימוד

והסברים לתשלום שכר לימוד' באתר מדור  נמצא ב'חוברת הוראות בנושא תשלום שכר לימודחשוב וחיוני מידע 

  guide.pdf-http://in.bgu.ac.il/accounts/DocLib/accountsחשבונות סטודנטים 
 

 דיקאנט הסטודנטים

-, האקדמי, האישי והחברתיור הכלכליבמיש /ותלסטודנטים מסייע םהסטודנטי אנטדיקצוות העובדים/ות ב

 ועם אגודת הסטודנטים. דמיות והמנהליות של האוניברסיטהתוך תיאום וקשר הדוק עם היחידות האק תרבותי

  t.aspxhttp://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/defaul פרטים נוספים באתר האינטרנט 
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