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מטרת מצגת זו לספק לסטודנטים מידע כללי  

 הנתיבים בתוכניתבלבד על 

 

כמפורסמים בתקנון  הכללים המחייבים הם 

 והחברההאוניברסיטה והפקולטה למדעי הרוח 

 



 קורסים 4=  ז"נק 12 חובה קורסי

 קורסים 3=  ז"נק 9 קורסי חובה במגמה

 קורסים 5=  ז"נק 15 קורסי בחירה

 ז"נק 1 סקירת מחקר

 ז"נק 37 כ"סה

 (תוצג במסגרת בחינת הגמר)עבודה סופית לתואר  –מחקר סקירת 

 
הרישום מתבצע פעם  )ללימודים  האחרונהבשנה  –מחקר לסקירת רישום 

 (199-2-0020אחת בכל התואר לפי קוד 



 קורסים 4=  ז"נק 12 חובה קורסי

 קורסים 3=  ז"נק 9 קורסי חובה במגמה

 קורסים 2=  ז"נק 6 קורסי בחירה

 ז"נק 9 גמר עבודת

 ז"נק 1 תיזה סמינר

 ז"נק 37 כ"סה



 בחינת גמר (תיזה)עבודת גמר  קורסים

50% 35% 15% 

 בחינת גמר קורסים

75% 25% 

 נקודות הזכות של הקורסים בתוארמתוך סך  ז"נק 1מהווה " סקירת המחקר"עבודת 



 
פגישה יזומה של הסטודנט עם חבר סגל מן המניין מהתוכנית  מתחום  –מציאת מנחה ונושא 

של הועדה המחלקתית  מראשטעון אישור  -מנחה חיצוני נוסף . ההתמחות הרלוונטי למחקר

 .ללימודיםתום הסמסטר השני עד  -מציאת מנחה ונושא . והפקולטית

 
 –וניתוח מאמר מחקרי באנגלית הבדיקה נעשית באמצעות קריאה  –בדיקת מיומנויות מחקר 

 (ז"בתשעתקף לסטודנטים שיחלו ללמוד )עד חודש לפני תחילת השנה השנייה ללימודים 

 
הגשת טופס  )שבועיים לפני תחילת השנה השנייה ללימודים  –המחקרי אישור מעבר לנתיב 

 (למזכירות

 

 (הגשת טופס למזכירות)עד תום הסמסטר השלישי  -מחקר ואישור ההצעה הצעת הגשת 

 
תתאפשר הארכה נוספת  . עד תום השנה השנייה ללימודים –הגשת עבודת גמר לשיפוט 

 .ח התקדמות"להגשת דוובכפוף  והפקולטית באישור ועדת ההוראה המחלקתית

 



 

 

 (לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים)עמודים  80היקף עבודת הגמר לא יעלה על •

 

להשלים בשנה הרביעית את  יחויב סטודנט שלא יגיש עבודת גמר עד תום השנה השלישית •

  פקולטיתכפוף לאישור ועדת מוסמכים )העבודה במסלול הכללי במקביל לכתיבת הקורסים 

 (ח ההתקדמות"בהתאם לדו

 

ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא  , לא תאושר שנה חמישית לתואר בשום נתיב•

 .סיום התואר

 

: באתר הפקולטה מפורסם שנתון תואר שני ותקנון עבודת גמר בכתובת•
in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_FINISH.aspxhttp:// 

 

 

http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_FINISH.aspx
http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_FINISH.aspx


 
 (199-2-9991לפי קוד )בסמסטר השלישי  –רישום לעבודת גמר 

 (  199-2-9992לפי קוד )בסמסטר הרביעי תעשה העתקה אוטומטית                                 

 .אם לא נעשתה העתקה יש להירשם עצמאית                                

 .ז"נק 4.5-בכל סמסטר יהיה רישום ל. ז"נק 9= עבודת גמר                                 

 
 (199-2-0046לפי קוד )בסמסטר הרביעי  –רישום והשתתפות בסמינר תיזה 

 
 מהסמסטר החמישי ועד הגשת עבודת הגמר                       –רישום לכתיבת עבודת גמר 

 (199-2-7777לפי קוד )                                           

 



לתחילת 

 המצגת

http://www.bgu.ac.il/

