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 2022שנה"ל תשפ"ב    -הנחיות רישום לקורסים

 .  2022ולטה לרוח וחברה לשנה"ל הפקלהנחיות  הנחיות אלו הן בהמשך*

 ימודים במסלול המחקרי  תכנית הל

נק"ז  + כתיבת עבודת גמר בהיקף של    30הלימודים במסלול המחקרי כוללים קורסים וסדנת מאסטר בהיקף של 

 נק"ז.   36נק"ז + בחינת גמר. סה"כ   6

   (סמינר במודלה פרטים על)ללא נק"ז.  שהיא מחלקתי  הסמינר ב בנוסף, חלה חובת השתתפות 

 פעמיים בשנה. היא נוכחות בסמינר המחלקתי  ה

                                                     סמסטרים(.  4משך הלימודים בתואר השני הינו שנתיים בלבד )

 . בשנה הראשונה לומדים את הקורסים, ובשנה השנייה מתמקדים בעבודת התיזה

  נק"ז15                : קורסי חובה 
 נק"ז  15                קורסי בחירה:  

נק"ז     6    תיזה ובחינת גמרעבודת 
 נק"ז 0     סמינר מחלקתי             

 נק"ז  36     סה"כ: 

 
 להלן תכנית הלימודים השנתית:

 
 קורסי חובה

 סמסטר א סמסטר ב

 14225021תיאוריה מיקרו א   
     [נק"ז 3]

     14220089-   –סדנת מ.א. בכלכלה 
 [ נק"ז 3]

   14225101תיאוריה מאקרו א      
    [נק"ז 3]

   14225011   1אקונומטריקה  
    [נק"ז 3]

 :קורס מתקדם לפי תחום התזה
    14226140 -מיקרו ב' 

    או
 14220321  -מאקרו ב '

 או
 14225091  -   2אקונומטריקה  
 לקורס    [נק"ז 3] 

 

 
 
 
 

 14220030 -סמינר מחלקתי   14220040 -סמינר מחלקתי 
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 קורסי בחירה שניתן ללמוד בשני הסמסטרים.   5 שהם נק"ז ,  15  -קורסי בחירה 

 הקורס שיטות מתמטיות  ניתן להכרה כקורס בחירה בלימודי תואר שני. * 

 "ז נק 6 –עבודת גמר למסלול המחקרי  

  14229991 -נק"ז  3  -סמסטר א  
 14229992 -נק"ז   3 -סמסטר ב  

בכל סמסטר, עד  "כתיבת עבודת גמר "ל ערוך רישוםסטודנטים הכותבים עבודת גמר , חייבים ל -חשוב

   כולל. -לשיפוט העבודה מוגשתהסמסטר בו 

יש  סטודנט שלא יערוך רישום רציף לקרסים ולכתיבת עבודת הגמר יחויב בקנס על אי רציפות בלימודים. 

 החל מהסמסטר הראשון בשנה השנייה ללימודי התואר השני.  ת הגמרלעבוד להרשם

 ראו הנחיות של הפקולטה.  -קביעת מנחה ונושא לעבודה  

   https://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_forms.aspx  מצ"ב קישור לטופס:

 עדכנית.  המערכת את היש לבדוק בתחילת שנת הלימודים בהמשך ולכן יתכנו שינויים    השעות מצורפת.מערכת 

 חשוב מאוד!  

 באקונומטריקה  מתקדם ב לעשות קורס סטודנט שכותב תיזה בתחום אמפירי, מחויי 

 במקרו  מתקדםסטודנט שכותב תיזה במקרו, מחוייב לעשות קורס 

 במיקרו   מתקדםסטודנט שכותב תיזה בתיאוריה, מחוייב לעשות קורס 

, פרט לקורסי    לתכנית המסלול המחקריזהה תכנית הלימודים :  תואר שני במגמי במדעי הנתונים

קורסים מתוך הרשימה הבאה: ניתוח   4: יש לבחור   –הבחירה החייבים להיות בנושא של ניתוח נתונים 

סדרות עיתיות, לימודי מכונה, ניתוח נתונים פיננסים , ניתוח נתונים מניסויי מעבדה/אקספרימטריקה   

 ( נלמד בתואר ראשון   לא  במידה והקורס) –ופייתון 

 הנקודות החשובות בסוף המסמך.יש לקרוא את 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_forms.aspx
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 )תכנית לימודים שנתית(  תכנית הלימודים במסלול הכללי

,עבודת סמינר ובחינת גמר בהיקף   ההלימודים במסלול הכללי כוללים קורסי חובה ,קורסי בחירה , סדנ
 נק"ז.   36של 

 שנתיים.  ינומשך הלימודים בתואר השני ה

 נק"ז   15                  קורסי חובה:    

 "ז  נק  18       קורסי בחירה: 

נק"ז   3עבודת סמינר ובחינת גמר:  

 נק"ז  36                      סה"כ:

 קורסי חובה

 סמסטר א סמסטר ב

     [נק"ז  3]   14225021 -תיאוריה מיקרו א   

    [נק"ז  3]  14225101  -תיאוריה מאקרו א  נק"ז  3  14220089   –סדנת מ.א. בכלכלה 

   [נק"ז 3]  14225011 -    1אקונומטריקה  
 

 
קורס מתקדם לפי נושא  

 עבודת הסמינר :
     או   14226140  -  מיקרו ב'

או    14220321  -מאקרו ב '
   -   2אקונומטריקה 

14225091 
 לקורס    [נק"ז 3]

 

 

 לימודים.לשני הסמסטרים מהלך ניתן ללמוד באותם קורסי בחירה  6 שהם נק"ז ,  18  -קורסי בחירה  

 *הקורס שיטות מתמטיות  ניתן להכרה כקורס בחירה בלימודי תואר שני. 

להירשם בסמסטר ב כדי   לא צריך מי שנרשם בסמסטר א' ) 14227041   [נק"ז] 3עבודת סמינר מ.א. 

 של השנה השנייה . א'רישום לסמינר החל מסמסטר יש לערוך  .(שלא יחוייב כספית שוב

 של אותה שנה בה רשום הסמינר.   30.9  :התאריך האחרון להגשת עבודת הסמינר

 סטודנטים הלומדים במסלול הכללי אינם רשאים לקבל מלגה.  

. 
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 נקודות חשובות

 .הסטודנט אחראי אישית לעריכת הרישום באינטרנט .1
 

 .חובתו של הסטודנט לדעת את תכנית הלימודים ולבדוק שאכן הוא מסיים את חובותיו האקדמיות .2
 

מעודכנים במערכת. במידה וציון אינו מעודכן נא  באחריות הסטודנט לבדוק שאכן הציונים בקורסים  .3
 .לפנות לאליס במייל בלבד

 
מהמפגשים בקורס לא יהיה   %20   -בכל הקורסים בתואר השני קיימת חובת נוכחות . סטודנט שיעדר מ .4

 .רשאי לגשת לבחינה או לקבל ציון סופי בקורס
 

. זהו קורס    90055001ינית"  חובה להרשם לקורס "לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מ .5
 .נלמד בתואר הראשוןכבר גם אם הקורס  ,חובה בשנה הראשונה ללימודי התואר השני

 
כקורס בחירה בתואר השני, סטודנט שלמד   "מדעי הנתונים לכלכלנים"ניתן הקורס   ב'בסמסטר  .6

 . אותו שובאינו רשאי ללמוד   ,הקורס בתואר הראשוןאת 

.סטודנט שלמד את   כקורס בחירה 20219101  "פייתון לכלכלנים" הקורס ייפתח  א'בסמסטר  .7

 הקורס בתואר השני .  את הקורס בתואר הראשון , אינו רשאי ללמוד 

חסום  יהיה סטודנט בשנה השנייה ללימודיו שאינו מגיש טופס מנחה וטופס אישור הצעה ,   .8

 תואר שני.   -וח וחברה באתר הפקולטה לר  הללו נמצאיםטפסים  הבמערכת לרישום לקורסים.  

 .30.9.2021חייבים לסגור את התואר הראשון עד ( 2021) של שנת  סטודנטים מתכנית המצטיינים .9
 

שני  עד לתואר השני שני, רשאים להעביר התואר ל סטודנטים שלמדו שנת השלמה בחשבונאות ולומדים  .10
  כולל מסלול מדעי הנתונים( לא ) לאחר סיום שנת ההשלמה. ההעברה תיעשה  קורסים משנת ההשלמה

 קורסי בחירה מתואר ראשון. בתואר השני במידה ולא למדו  ורק

 . ולהגישו רק לאחר סיום שנת ההשלמה יש למלא טופס בהתאם
.    מוסדיים-בקשה להכרה בקורסים מלימודים קודמים/מלימודים בין             
            https://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_forms.aspx 

 . של תואר ראשון עם קוד  רק שני קורסיםניתן להכיר בתואר השני  –שימו לב 

ורק לסטודנטים שלומדים במסלול   סמסטרים( 4לשנתיים בלבד )  ניתנתהמלגה  -סטודנטים מלגאים  .11
. סטודנט שלא יסיים את חובותיו ולא יגיש עבודת תיזה בתום שנתיים ללימודיו לא יהיה זכאי  המחקרי

 השלישית ויחוייב בשכ"ל על השנה השלישית. לקבל מלגה בשנה 
 

 http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_forms.aspxכתובת אתר הטפסים: 

הלימודים מערכת  יש לבדוק בתחילת שנת לכן יתכנו שינויים ו  מערכת שעות ניתן לראות בקיוסק מידע אישי.
 . עדכנית

 
 shmer@bgu.ac.il לשאלות בנוגע לזכאות למלגה יש לפנות ליפעת שמר  במייל : 

 
 elisg@bgu.ac.ilלשאלות/הבהרות אבקש לשלוח אלי מייל :  

  

 ��בכל פנייה יש לציין שם מלא .ת.ז. ומספר טלפון זמין 
 

 בהצלחה ! 

https://in.bgu.ac.il/humsos/DocLib/Pages/MA_forms/בקשה%20להכרה%20בקורסים%20מלימודים%20קודמים.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/DocLib/Pages/MA_forms/בקשה%20להכרה%20בקורסים%20שנלמדו%20בלימודים%20קודמים.doc
https://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_forms.aspx
http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_forms.aspx
mailto:shmer@bgu.ac.il
mailto:elisg@bgu.ac.il

