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 :המחלקה לחינוךבאתר  מידע .1
 

שנתון תואר שני  מידע למועמדים"/" "-, בשניהתמחויות השונות בתואר העל  המידע 

http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/Pages/MA_Candidate_Programs.aspx 

 
 ובאתר /מחלקה וגם באתר הפקולטה למדעי הרוח והחברהאתר הב מלגות ופרסים )ניתן לראות

 .(המזכירות האקדמית 
 

 יותמלגות ותעסוקת סטודנטכנסים  ,הודעות על ביטולי שיעורים, ציוני בחינות מודעות:-לוח . 

 הרשמהללו"ז טפסים ו שנתון  ,ותמידע למועמד.  

  הרשמה לקורסים 

 מערכת שעות, סילבוסים. 

  :תזה/עבודת גמרשל להגשה הסופית  הנחיותתקנון עבודת גמר. 

      
 :(ז"תשע' א שנה לתלמידי נכון) השניבתואר  התמחויות  .2

 
  לימודי התואר השני במחלקה לחינוך מתמקדים בארבעה תחומי התמחות:        

 קורסי השלמה  התמחות/מגמה 
 ("ז)מעבר למכסת נק

 סה"כ
נק"ז 

 ק.השלמה 

סה"כ נק"ז 
 בנתיב המחקרי

סה"כ נק"ז 
 בנתיב הכללי 

 36 36 12-16 קורסי השלמה 2-3– כניות לימודים והוראהת

פסיכולוגיה במערכת 
כנית משותפת ת החינוך:

 עם המחלקה לפסיכולוגיה

/ / 48 / 

 56 56 28 קורסי השלמה 6 יעוץ חינוכי

מינהל, חברה ומדיניות 
 החינוך

 38 38 12-16 קורסי השלמה 2-3

מגמה בחברה וחינוך 
 )סוציולוגיה של החינוך(

 38 38 12-16 קורסי השלמה2-3

 

 . ה.התקבל ית.הסטודנט בה השנה"פ ע לתואר  זכות  נקודות צבירת  "כסה חישוב            

 .למעט פסיכולוגיה במערכת החינוך, בשנה א' בכל המסלולים היא לנתיב הכלליהקבלה להתמחויות             

 נתיב כללי

המעוניינות בהרחבת השכלתן האקדמית ובהעמקת הידע בתחום הלימודי או  ותמיועד לסטודנטי

המקצועי בו הן עוסקות. על הלומדות במסלולים מנהל, חברה ומדיניות החינוך , תכניות 

 לימודים והוראה ויעוץ חינוכי, להגיש פרויקט גמר+ בחינת גמר. 

 נתיב מחקרי 

לסטודנטיות המעוניינות בפיתוח יכולת מחקרית, בהרחבת השכלתן האקדמית  נתיב זה מיועד

והעמקה בהתמחותן .סטודנטיות הלומדות בנתיב המחקרי ישלימו את לימודיהן בכתיבת עבודת 

הגמר/תזה המאפשרת  להן להמשיך ללימודי דוקטורט. סטודנטיות הנמצאות בשלב מתקדם של 

המחקר, ובהמלצת המנחה, יוכלו להרחיבה לעבודת דוקטורט  מחקרן והוכיחו יכולת בולטת בעבודת

במסגרת המסלול המשולב לדוקטורט. )פרטים אודות המסלול המשולב באתר בית ספר קרייטמן(. 

s.aspxhttp://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Student 

 מעבר לנתיב מחקרי

http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/Pages/MA_Candidate_Programs.aspx
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Students.aspx


 

  ללימודי התואר הראשונה השנה מעבר לנתיב המחקרי יעשה לא יאוחר מסוף . 

 ( את רשימת חברי וחברות הסגל ניתן למצוא באתר המחלקה: המעבר מותנה בקביעת מנחה 

http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/Pages/staffMembers.aspx?view 

  לפחות 75 של 2 מתקדמים ברמתציון אנגלית וממוצע ציונים של שנה א' בתואר השני . 

 המחקרי נתיבל מעבר ופסט:  

 החתום ע"י המנחה ויו"ר המסלול. -מנחה  קביעתטופס               

     בקישור:   הפקולטה למדעי הרוח והחברהובאתר המחלקה/ניתן למצוא באתר את הטפסים  

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

  בדוא"ל: להעביר למזכירות המחלקה או את הטפסים יש .ac.illaiv@bgu  לאחר חתימת

 המנחה עליהם. 

 לפנות לפחות יום אחד בשבוע למחקר  יש 

 טופס בקשה תאושר על ידי הגשת הנתיב המחקרי לנתיב הכללי המעוניינת במעבר מה יתסטודנט

סטודנטית  .תא לומדישלים את מספר נקודות הזכות כנדרש במסלול בו התו למעבר לנתיב הכללי

 תצטרך להחזיר את כספי המלגה שקיבלה. מלגאית 

 הצעת המחקר ואמור להתבצע עד תום הסמסטר השני ללימודים,  מחקריה בעבר לנתימ
 מאושרת עד תום הסמסטר השלישי ללימודים, 

   .לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים. על הסטודנט/ית להגיש את עבודת התזה 
באמצע השנה השנייה לעבור לנתיב  תלסטודנטית המבקשכמו כן הועדה ממליצה כי יוצע 

 המחקרי, לסיים את התואר בנתיב הכללי ולהירשם מאוחר יותר ללימודי השלמה לתיזה. 

 

 :המחקרהנחיות להגשת הצעת  .3

  הצעת מחקר למחלקה עד תום  הגישל ותבנתיב המחקרי כולל מלגאי ותסטודנטיהעל כל
 אישור  לא יאוחר מסיום ובכל מקרה יש להגיש הצעה  ולאשרה  הסמסטר השני ללימודים

 .ללימודים הסמסטר השלישי

 מעתה ניתן להגיש הצעות מחקר בדוא"ל של מיקי לייב מחקר הצעת ה : laiv@bgu.ac.il בלווי

 בקישור:הטופס באתר פקולטה למדעי הרוח והחברה  ".טופס "הצעת מחקר 

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

)גופן  לקריאה נוח אות בגודל, כפול ברווח, A4בגודל  Word במסמך וגשתת המחקר הצע

עמודים, לא כולל דף שער,  10 עד הוא להצעה המותר המקסימלי האורך( . 12-14

המחקר  הצעת עמודים לא יישלחו לשיפוט. 10ביבליוגרפיה ונספחים. הצעות שאורכן מעל 

 נושא, ות/המנחים שמות, הסטודנט של אישיים פרטים: הבאים הפרטים את לכלול צריכה

 לביצוע השיטות על קצר תיאורספרות ומסגרת תיאורטית,  סקירתהמחקר,  מטרת, המחקר

. המחלקתית המוסמכים ועדת"ר יו נחההמ, הסטודנט חתימת, מקורות רשימת, המחקר

 כשבועיים. -כ אורכת מחקר הצעת בדיקת

 הגשת עבודת גמר לשיפוט .4

  בתום השנה השלישית  עבודת הגמר לשיפוטלהגשת היעד 

מאושרת על ידי המנחה ויו"ר ועדת מוסמכים צריכה להיות שת עבודת גמר לשיפוט הג

  .(הספיראל)כריכת  עותקים כרוכים 2-תוגש למחלקה ב ו המחלקתית

http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/Pages/staffMembers.aspx?view
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העותקים החתומים יועברו למזכירות הפקולטה עותקים.  3יש להגיש  ותי מנחתבמידה ונקבעו ש

 60-לעבודה. בדיקת עבודת הגמר אורכת כ ותשאושרו לשמש כשופט ותבצירוף שמות הקורא

 ימים.

באתר הפקולטה מדעי הרוח שנתון מידע בקולטה )הנחיות לכתיבת עבודת גמר בשנתון הפ

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

 נוהל בחינות: .5

מן הכלל  יוצאיםלגשת למועד בחינה אחד בלבד בכל קורסי התואר השני.  רשאים שני לתואר

 מהם שנמנעה סטודנטיםקורסי השלמה ברמת תואר רשון, בהם ניתן לגשת לשני מועדים. 

 מיוחד למועד בקשה ניתן להגיש, חמורה מניעה בשל שנקבע במועד לבחינה לגשת האפשרות

 :לכתובת לעת מעת המתעדכן האוניברסיטאי הבחינות בנוהל לעיין יש .המחלקה מזכירותב

http://in.bgu.ac.il/acadsec/exams/Pages/exams_procedure.aspx 

 תקנון עבודות: .6

 עבודות: חמישה שבועות בתום הסמסטר  הגשת

 .באותה שנה 30.09עד  : גמר ופרויקטסמינר  עבודות     

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה בקישור: תקנון הגשת עבודות באתר      

aspx/MA_FINISH.Pageshttp://in.bgu.ac.il/humsos/ 

 

 :כלליות הודעות .7

 באחריות הסטודנטית בהתאם לתכנית המפורסמת ונקודות הזכות לתואר  לקורסים רישום
לקורסים לאחר תקופת השינויים, בעניין לא ניתן לבטל רישום ובאתר המחלקה. בשנתון 

 .08-6461600נות סטודנטים טל' יש לפנות לחשבופרטים למידע ו שכ"ל ונקודות זכות 
 לקורסים  הפקולטה מעתיקה את הקורסים השנתיים  הממוחשבהרישום  בתקופת

יש לבדוק שאכן העתיקו את הקורסים השנתיים במידה ולא יש להרשם  'ב' סמ לקראת
  .אליהם בתקופת ההרשמה לסמסטר

 :רישום לכתיבת עבודת הגמר/תיזה  

      הרישום לעבודת הגמר/תזה בשנה ב' בלבד, בכל התמחות עבודת הגמר/תזה שוות ערך       
 לנקודות זכות לתואר השני.       

 
 : להלן קוד רישום לעבודת הגמר/תזה      
 נק"ז 0-, 12929998, סמ' ב' 12929997סמ' א' בפסיכולוגיה במערכת החינוך,      

 נק"ז  8, 12929996ב',  1292995א'  סמ' ,תכניות לימודים והוראה      
 נק"ז  6, 12929992, ב' 12929991סמ' א' , מנהל, חברה ומדיניות החינוך      
 נק"ז.  8,  12929994, סמ' ב' 12929993 –סמ' א'  יעוץ חינוכי,      

 

 ברשומה האקדמית כולל עודכנו  שלה וציוני הקורסיםלתואר  החובותי מהשסיי יתנטדסטו

לתואר שני  זכאות אישור להכנת בקשה טופס למלאעבודת הגמר/תיזה או בחינת גמר ציון 

 בדוא"ל או מסירה ידנית בשעות הקבלה.או  בפקס+צילום תעודת הזהות ולהעביר למזכירות 

 

  בכל שנה,  על מנת לקבל את התעודה 30.12ניתן להעביר את הבקשות לסגירת תארים עד .

 עייןלים חובות וזכויות מומלץ ימפורט בנושאים אקדמ בטקס חלוקת תארים בקיץ. מידע

 http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_FINISH.aspx. קישור ראו הפקולטי שנתוןב
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 קורסים  התיישנות 
 .ויותר שנים 5 של לימודים הפסקת לאחר תחול שנלמדו הקורסים על התיישנות

  מומלץ לסיים את הלימודים בזמן מידע מפורט ניתן לראות בקישור השנתון הפקולטי. 

 

 התעדכן בתיבת הדואר ללך הרגל  ימנת למנוע אי נעימויות והבנות עש על
להתעדכן בלוחות המודעות באתר המחלקה והפקולטה.  וכןBGU   האלקטרוני 

 למיילFWולבקש  םכשל הנוסף באימל התלמידים מינהל את לעדכן מומלץ
 אליכן.  הנשלחותלא תפספו הודעות שונות  כך האישי

 
 
 
 

 שעת הקבלה במזכירות תואר שני:
  10-12ה' -יום א'

  72בניין  148חדר 
 

 laiv@bgu.ac.il: למיקי לייב  לדוא"ל הערות הארות.... ,רעיונותהצעות  ,באם תכתבו אלינונשמח 

 וספרו לנו אם המידע באתר נגיש לכן. 
 

 בהצלחה בלימודים!!!

mailto:laiv@bgu.ac.il

