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  )129המחלקה לחינוך (
  

  : סטודנטים ילעניינ תרכז

  elsimion@bgu.ac.il 6304559-08 - אליזבט סימיון 

  08-6304538פקס:                 
  

  

  )ג"(תשע מינהל, חברה ומדיניות חינוך –) .M.Aתכנית לימודים לתואר שני (
  

  מטרת התוכנית

תכנית הלימודים להכשיר למערכת החינוך סגל בכיר בעל השכלה רחבה בתחום מדיניות  מטרת

החינוך בישראל ובעולם, בתחום תיאוריות ארגוניות ובתהליכים חברתיים קהילתיים. להציג בפני 

תלמידי המסלול רפורמות וחידושים בנושאי מנהל וחברה. לספק התנסויות משמעותיות בתחום 

  יצור מוקדי מחקר בתחום מנהל, מדיניות חינוכית, וקהילות בישראל.המנהל והקהילה ול

  

 קבלה תנאי

מאוניברסיטה המוכרת על ידי המועצה  תנאי קבלה לתוכנית: תואר ראשון בכל חוג או מחלקה

 תהליך לפחות. 90בממוצע של  .B.Edבוגר  לפחות, 85 של ממוצע להשכלה גבוהה בציון

 שברקע וראיון. סטודנטים המלצה מודיים בתואר ראשון, מכתביקבלה מתבסס על הישגים לי/המיון

לא יחושבו  אלו בהתאם. לימודים בהשלמות יחויבו לתכנית מקצועות חיוניים האקדמי שלהם חסרים

  השני.  התואר לימודי של השעות במניין

  

  חובת אנגלית

חובות האנגלית תנאי בסיסי לקבלה לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה הינו השלמת כל 

  לפחות. 56" כולל, בציון  2כשפה זרה ראשונה לתואר ראשון עד לרמת "אנגלית מתקדמים 

סטודנטים שסיימו לימודי תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה והשלימו 

ים מחובת פטור " הנלמד באוניברסיטת בן גוריון, יהיו2קורס השווה ברמתו לקורס "אנגלית מתקדמים 

    האנגלית.
  

,  לא הנדרשים לתואר ראשוןהאנגלית  לימודיהשלמת  ללאסטודנטים שסיימו תואר ראשון   *

      יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני בפקולטה.
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  מעמד הסטודנטים

  סטודנטים יתקבלו ללימודי תואר שני באחד מהמעמדות הבאים: 

  

:"   סטודנטים במעמד "מן המניין

אות לתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר, העומדים בתנאי הקבלה שנקבעו על ידי בעלי אישור זכ 

  המחלקה והפקולטה. 

:"   סטודנטים במעמד "לא מן המניין

סטודנטים שסיימו את לימודי התואר הראשון במחלקה או במסלול  –סטודנטים במעמד "משלים" 

רשים להשלים שני קורסים שונים מאלו שבהם הם מתעתדים ללמוד את לימודי התואר השני, ונד

 במהלך השנה הראשונה ללימודים. מעמד זה הינו לשנה אקדמית אחת בלבד.

 

סטודנטים שלא עומדים בתנאי הקבלה    –סטודנטים במעמד "לימודי השלמה לקראת תואר שני"  

יתקבלו ללימודי השלמה לקראת תואר שני  ,במלואם ונדרשים להשלים שלושה  קורסים או יותר

 ו להשלים החובות תוך שנה אקדמית אחת. וידרש

    

  נק"ז) 42( תכנית הלימודים

   ללא עבודת גמר.- בלבד כללי הלימודים מתנהלים בנתיב

  משך הלימודים שנתיים, את חובות השמיעה יש לסיים עד תום השנה השנייה ללימודים.
  

  מבין הקורסים הנלמדים

פרויקטים,  פיתוחמתודולוגיה מחקרית איכותית, להלן מגוון הקורסים שחלקם ילמדו במהלך התכנית: 

פיתוח מנהיגות, חשיבה  בחינוך, סוציולוגיה של בית הספר,, תיאוריות בסיסיות כלכלת חינוך

תקשורת דפוסי ניהול, שילוב מערכות אבחון, למידה והוראה בטכנולוגיה, מדידה והערכה, ביקורתית,

  ועוד. ארגונית

  ומפורסמים במערכת השעות לסמסטר הרלוונטי).(קורסי הבחירה ניתנים לשינוי 

  

על הסטודנטים להיבחן בבחינת גמר בכתב בתום חובות השמיעה לתואר. ציון  -בחינת גמר ••••

 .75עובר בבחינת הגמר הינו 

בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד (באתר האוניברסיטה) בנוגע יש לעיין  ••••

  להסדרי התשלום לתואר השני ולבחינת הגמר.
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ת וכניווראה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותהוועדת ה

שים הודעות אישיות לנוגעים בדבר. הסטודנטים נדר להעבירמבלי  ותהמתפרסמ הלימודים

  המתייחסים לשינויים. םפרסומיהאת  ,מעת לעת ,לבדוק

  

  מבנה הלימודים 

  פירוט נקודות הזכות:

  נקודות זכות  חובה לתואר

  0  קורסי השלמה  3

  42  לתואר +בחירהקורסי חובה

קורסי בחירה כמו כן, ניתן לקחת 

רק באישור  נק"ז 6עד  מחוץ למסלול

  ראש התוכנית

4-6  

  42  סה"כ
  

  הקורסי השלמ

נק"ז   שם קורס

  לתואר

-יחד עם תואר ראשון-יסודות הסוציולוגיה

קורס שנתי, יש לבצע רישום בסמסטר א' 

  וגם בסמסטר ב'.

0  

יחד עם  - כמותיות חינוכי בשיטות מחקר

קורס שנתי, יש לבצע רישום - תואר ראשון

  בסמסטר א' וגם בסמסטר ב'.

0  

  0  לשיטות מחקר איכותניות בחינוךמבוא 

  0  סה"כ

  *נק"ז קורסי ההשלמה הינו  לא לשקלול במסגרת התואר ומעבר לנקודות הזכות הנדרשות.
  

  

להגיש  יםקורסים דומים, נדרש קודמים מסגרת לימודים אקדמייםב ושלמד סטודנטים :הערה

  .במקום בחירה יבקורס יםחייב ויהי ,חובה לתואר יפטור מקורס יםהמקבל סטודנטיםבקשה לפטור. 
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  :הרכב הציון הסופי לתואר

  85%   ממוצע קורסים

                    לימוד)מגובה שכר  5%(על בחינת גמר הסטודנט ישלם  75ציון עובר    15%  בחינת גמר

  

  

  

  נא לעיין בשנתון הפקולטה למדעי הרוח והחברה בכתובת:

http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/snaton  


