
לסטודנטיות  שמיועדת  מואץ  מ.א.  תוכנית  הבאה!  בשנה  חדש 
ראשון,  לתואר  השלישית  בשנה  מצטיינים  ולסטודנטים 
המחקר  במסלולי  שני  לתואר  לימודים  להמשיך  שמעוניינים 
באחת משתי תכניות במחלקה: מנהל חברה, ומדיניות החינוך או 
תוכלו  לתוכנית,  הקבלה  לאחר  והתחדשות.  למידה  חינוך, 
להתחיל בלימודי התואר השני עוד במהלך השנה השלישית של 

התואר הראשון.

איך זה עובד בדיוק?
במקביל להשלמת לימודי התואר הראשון, תהיו רשומים גם כתלמיד או    •

  תלמידה בשנה הראשונה לתואר השני.
בכל סמסטר של השנה השלישית בתואר הראשון, עליכם לקחת לפחות         •

  6 נק"ז לקראת לימודי התואר השני, כולל סמינר ייעודי.
חשוב: נק"ז שנצברים לקראת לימודי התואר השני לא יכולים להיספר   •

  לקראת השלמת החובות לתואר הראשון.
אנחנו מבטיחים ליווי אישי של יו"ר מסלול ה- MA החל משנה ג' בתואר   •

  הראשון ועד לסיום התואר השני.

תמיכה ומימון 
המחלקה תעשה מאמץ להעניק לתלמידות ולתלמידי המחקר בתוכנית   •

  מלגת שכר לימוד או מלגת קיום (ככל שתקציבי המחלקה יאפשרו זאת), 
  ובתנאי שיעמדו  בתנאים הבאים:

      • ממוצע ציונים של לפחות 90 בעת הקבלה לתוכנית יזכה במלגה 
        לסמסטר ב' של שנה א' ללימודי התואר השני (סמסטר אחרון  

        בתואר הראשון). 
     • ממוצע ציונים של לפחות 90 בשנה א' לתואר השני והגשת הצעת   

        המחקר לפני תחילת שנה ב' של התואר השני, יזכו במלגה במהלך  
        שנה ב' ללימודי התואר השני.

המחלקה לחינוך
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תכנית מ.א. מואץ לסטודנטיות/ים מצטיינות/ים

בתואר ראשון בחינוך
התחלת לימודי .M.A בשנה ג' לתואר הראשון

איך מתקבלים? 
ממוצע מצטבר של לפחות 90 בתום שנה ב' בלימודי התואר הראשון   •
  בקורסי המחלקה לחינוך (עד שיתקבלו ציוני שנה ב' התלמיד/ה יהיה 

  במעמד "על תנאי").
פטור או סיום לימודי אנגלית ברמת מתקדמים ועמידה בציון הנדרש   •

  לקבלה לתואר שני במחלקה לחינוך
לתוכנית יתקבלו עד כ-5 סטודנטים וסטודנטיות בכל שנה.  •

הגשת מועמדות בצירוף גיליון ציונים עד לתאריך 31.8.2021 למזכירות    •
 aida@bgu.ac.il תואר שני במחלקה לחינוך למייל  

חשוב לדעת! 
*מלגות קיום ושכר לימוד מיועדות לצרכי מחקר, ולכן סטודנטים או  

 סטודנטיות שבסופו של דבר לא יכתבו תזה, יחויבו להחזיר את כספי  
 המלגות שקיבלו, בהתאם לנוהל המלגות האוניברסיטאי.


