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  בכלכלה לימודים לתואר שני

 (142-2 )סימן מחשב

 :מטרת הלימודים

 הראשון, בתואר שנרכש והמעשי התיאורטי הידע את להעמיק נועדה בכלכלה הלימודים לתואר שני תכנית

 ולהכשיר והציבורי העסקי במגזר בכירים מקצועיים תפקידים לאיוש הכלים את התכנית להקנות לבוגרי כדי

 .מתקדמים מחקר ללימודי בכך ניםיאת המעוני

 :משך הלימודים

 . שנתייםמשך הלימודים 

 בנתיב הכללי, על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה. 

בנתיב המחקרי, על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה 
 השנייה ללימודים )לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת(. 

לצורך השלמת כתיבת  שלישית ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשנה נוספת
 לדו"ח ההתקדמות במחקר.גמר, בהתאם עבודת ה

של הנתיב מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השנה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים 
 בשנה הרביעית והאחרונה לתואר על מנת להבטיח שבסיום שנה זו יסיימו את התואר בנתיב כלשהו. הכללי 

 הוא הפסקת לימודים ללא סיום התואר.לא תאושר שנה חמישית לתואר בשום נתיב, ומשמעות הדבר 

 :השלמות

 במידה יכולים להגיש מועמדות,ה, אך בתחומים כמותיים בלבד בכלכל שאינו ראשון תואר בעלי מועמדים

 ההשלמות, שנת של סיומה לאחר השלמות. תכנית תקבע לתכנית, מיםמתאי הם כי תמצאוועדת הקבלה 

לתואר שני  סטודנטיםכ תכניתלהגיש מועמדות ל רשאים הם האם הקבלה של התואר השני ועדת תקבע

  .במחלקה

 א' וב', מאקרו א' וב', אקונומטריקה, מחיריםתורת ה: הבאים את המקצועות כוללת טיפוסית השלמות שנת

 .מתמטיקה לכלכלנים א'

 תוכנית השלמות

 מס שעות שם הקורס מספר קורס

 3 מתמטיקה לכלכלנים א' 142-1-3151

142-1-1031 

142-1-1041 

 1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

 + תרגול3

 +תרגול3

142-1-1051 

142-1-1551 

 1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

 + תרגול3

 +תרגול3

 + תרגול3 מבוא לאקונומטריקה 142-1-1081

 לכלכלנים א' ילמדו את הקורסמתמטיקה  רסשלא למדו במסגרת לימודי התואר הראשון את הקו סטודנטים

 .בתואר השני בנקודות זכות הקורס אינו מזכהבלבד.  בסמסטר הראשוןבמהלך לימודי התואר השני, 



 

360 

 

 

 נדרשים שהתקבלו ללימודי השלמה סטודנטים .לקבוע קורסי השלמה נוספים בהתאם המחלקה רשאית

עפ"י או בממוצע אחר  85של לפחות בממוצע הראשונה לימודים השנת עד תום  את קורסי ההשלמה לסיים

 .המחלקתית ועדהוהחלטת ה

 :נתיבי הלימוד

 סטודנטיםל מיועד המחקרי נתיבה וכללי. מחקרי לימוד: נתיבי שניב קיימיםהלימודים במחלקה מת

 םלסטודנטים המעונייני מיועד הכללי נתיבה שלישי. לתואר לימודים המשך ושוקלים בכיוון עיוני המעוניינים

 בכירים בתחום כלכליים תפקידים לאיוש כבסיס השונים הכלכלה בענפי יותר ורחב מעמיק ידע לרכוש

 .והציבורי העסקי הסקטור

השתתפות בסדנת  ,גבוהים אקדמיים בהישגים המשך לימודים בנתיב המחקרי מותנה – מחקריהנתיב ה

 במחקר. משביעת רצוןהמחקרי, והתקדמות  של הנתיבהחובה 

 ינחה העבודה הסדנאות. את אחת במסגרת ותוצג משמעותי מחקרי חיבור תהווה הגמר עבודת - עבודת גמר

 לקבוע מנחה לעבודה ומעלה מהמחלקה. על הסטודנטים בנתיב המחקרי מן המניין סגל בדרגת מרצה חבר

להגיש את הצעת המחקר עד תום השנה הראשונה ללימודים. עבודת הגמר תוגש לשיפוט בתום השנה השנייה ו

 ללימודים.

 נק"ז 36סה"כ  – יב המחקריתכנית הלימודים בנת

 קורסי חובה:

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 3 תיאוריה כלכלית מיקרו* 142-2-5021 'א

 3 מאקרותיאוריה כלכלית  142-2-5101 א'

 3 1אקונומטריקה  142-2-5011 א'

 142-2-6140 א'

 

142-2-0321 

 כלכלית ב' -תיאוריה מיקרו*

 או

 ב' כלכלית - מאקרו אוריהית*

 המחקרלפי תחום יש ללמוד קורס אחד  *

3 

3 

 **2 אקונומטריקה 142-2-5091 א'

חובה למי שעושה עבודה בנושא 
 אמפירי

3 

 3 שיטות מתמטיות בכלכלה 142-2-1221 א'

0069-2-142 'א  

142-2-0079 

 סדנא שנתית א'

 סדנא שנתית ב'

1.5 

1.5 

  18 סה"כ קורסי חובה 

  9 קורסי בחירה 2   ב'-ו א'
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 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 142-2-9991 ב'

142-2-9992 

 )סמס' א'( עבודת גמר

 )סמס' ב'( עבודת גמר

4.5 

4.5 

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 מתמטיקה לכלכלנים א' או לימוד במקביל -*תנאי קדם

 יהיה חייב להשלים הנקודות בקורס בחירה. 2**סטודנט שאינו לומד אקונומטריקה 

ועדת הוראה.  ויו"ר**ניתן לאשר פטור מקורס, רק לסטודנטים העושים עבודה תיאורטית באישור המנחה *

 במידה ויש פטור חובה ללמוד מיקרו ב'+ מאקרו ב'.

בפני שופטי  עם סיום תהליך שיפוט עבודת הגמר תתקיים בחינת הגנה על העבודה )בחינת גמר( - חינת גמרב

 לפחות. 75ינו העבודה. ציון עובר בבחינה ה

 הרכב הציון הסופי לתואר:

 50% קורסים

 40% עבודת גמר

 10% בחינת גמר

 נק"ז 36סה"כ  -נתיב הכלליתכנית הלימודים ב

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

5021-2-142 א'  3 מיקרו כלכלית תיאוריה 

5101-2-142 א'  3 מאקרו כלכלית תיאוריה  

5011-2-142 א'  3 1אקונומטריקה  

1221-2-142 א'  3 שיטות מתמטיות בכלכלה 

 0069-2-142  
0079-2-142  

 סדנא שנתית א'
 סדנא שנתית ב'

1.5 

1.5 

 6140-2-142  
 או

0321-2-142  

תיאוריה כלכלית מיקרו ב' 
 או
 

 תיאורה מאקרו כלכלית ב'

3 

 או

3 

  18  קורסי חובה  סה"כ

  15  קורסי בחירה 6 ב'-א' ו

7041-2-142 ב'  3 מ"א סמינר * 

 

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 הרישום לסמינר בסמסטר הראשון של השנה השנייה. *הציון הניתן על הסמינר הוא עובר/ לא עובר.

חובות השמיעה  בתום השנה השנייה ללימודים, לאחר סיום בחינת גמרב הסטודנטים להבחן על - בחינת גמר

 עבודת הסמינר.והגשת 
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 : הסופי לתואררכב הציון ה

 85% קורסים

 15% בחינת גמר

 ממחלקות אחרות ראשון תואר מלימודי קורסיםב הכרה

בקורסים עודפים  הראשון התואר מלימודי ירכלה ניתן היועץ ובאישור סטודנטיםה ובחר לתחום בו בהתאם

)למעט קורסי קדם ( מרשימה א' בכלכלה נק"ז 6עד  )שלא שוקללו במסגרת לימודי התואר הראשון בכלכלה

 ב'(. לחילופין, ניתן ללמוד באישור היועץ קורס בחירה במחלקה אחרת.-כמו מתמטיקה לכלכלנים א' ו

סטודנטים שיוכרו להם קורס/ים מלימודי שנה ד' בחשבונאות יידרשו לשלם את עלות הקורס/ים על פי כללי 

 מדור חשבונות סטודנטים(.התואר השני )ראה חוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד של 

על הסטודנטים להיות בקיאים בתכנית הלימודים שלהם 

שאכן הם מסיימים את חובותיהם  ולבדוקובדרישות האקדמיות 

 האקדמיות בכל שנה.

 באחריות הסטודנטים לבצע רישום לקורסים בכל סמסטר

 באמצעות האינטרנט.

  elisg@bgu.ac.il ,6472266-08אליס גנון   :לפרטים נוספים

 הפקולטה הנמצא באתרלקרוא את תקנון הלימודים לתואר שני  מומלץ

mailto:elisg@bgu.ac.il

