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        היסטוריה כלליתב לימודים לתואר שני

 (127-2 )סימן מחשב

 

 מטרת הלימודים

במחלקה להיסטוריה כללית מתמקדים בהיסטוריה של תרבויות אירופה בעידן לתואר שני הלימודים 

הקלאסי, בימי הביניים ובעת החדשה ובקשרים של תרבויות אלה עם אזורים אחרים בעולם. מטרת 

ידע רחב וכלים להבנה, ניתוח ומחקר. המחלקה מעודדת גישה בין  הקנות לסטודנטיםהלימודים היא ל

תחומית ושיתוף פעולה עם מחלקות אחרות בפקולטה למדעי החברה והרוח. תוכנית הלימודים מתאימה 

לאלה העוסקים או מעוניינים לעסוק בהיסטוריה אירופית או בתחומים משיקים. במסגרת זו ניתן לבחור 

ולהבחן בבחינת ללימודי תואר שלישי( או בנתיב הכללי  מקדים עבודת גמר )תנאי מחקרי ולכתובהבנתיב 

 .)ללא עבודת גמר(גמר 

 

 . שנתייםמשך הלימודים בתואר שני הינו   - משך הלימודים

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

י, על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה בנתיב המחקר

 השנייה ללימודים )לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת(. 

ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשנה נוספת לצורך השלמת כתיבת עבודת 

 ר ובאישור הוועדה הפקולטית. הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחק

מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השנה השלישית ללימודיהם, יחויבו ללמוד קורסים בהיקף 

נק"ז בשנה הרביעית והאחרונה לתואר על מנת להבטיח שבסיום שנה זו יסיימו את התואר בנתיב  12של 

 כלשהו. 

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

 

 נתיבי הלימוד

 הלימודים בהיסטוריה כללית מתנהלים בשני נתיבי לימוד: מחקרי וכללי.

 

 המחקרינתיב ה

הנתיב המחקרי מיועד לסטודנטים המעוניינים בפיתוח יכולת מחקרית וחיוני עבור אלה השוקלים המשך 

לפחות באנגלית  65לפחות וציון  85, מותנית בממוצע המחקרילימודים לתואר שלישי. הקבלה לנתיב 

 ועדת מוסמכים מחלקתית ופקולטית. טעונה אישור מתקדמים ב', 

 עבודת גמר

קביעת  מטרתה להוכיח יכולת כתיבת עבודה מדעית המושתתת על ניתוח מקורות ושליטה במחקר הקיים.

מר תכתב בהנחיית מרצה מן המניין מהמחלקה עבודת הג מנחה תעשה עד תום הסמסטר הראשון ללימודים.

להיסטוריה כללית. במקרים שידרשו זאת ניתן לצרף מנחה נוסף בדרגת מרצה מן המניין מהמחלקה או 

 מחוצה לה )ממוסד אקדמי מוכר אחר(. 

הצעת מחקר מודפסת מאושרת וחתומה על ידי המנחה יש להגיש לאישור ועדת המוסמכים המחלקתית עד 

ראשונה ללימודים )לאחר סיום מחצית מקורסי התואר כמפורט לעיל(, ובאישור חריג של ועדת תום השנה ה
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עד ללימודים. ההצעה תהיה בהיקף של  3-לא יאוחר מתום הסמסטר ה והפקולטית המוסמכים המחלקתית

 עמודים ותפרט את הנושא, חשיבותו, מצב המחקר, תכנית המחקר וביבליוגרפיה עיקרית. 10

באישור ועדת מוסמכים  .שיפוט בתום השנה השנייה ללימודיםעמודים, תוגש ל 80בהיקף של עד  גמר,עבודת 

מחלקתית ופקולטית תאושר הגשת עבודת גמר לשיפוט עד תום השנה השלישית ללימודים, בהתאם לדו"ח 

 ההתקדמות במחקר שיוגש עם הבקשה להארכה.

  תכנית הלימודים בנתיב המחקרי

קורסשם ה מספר הקורס שנה  נק"ז 

ב'-א' ו  24 קורסי בחירה*  

ב'-א' ו  0 **סמינר מחלקתי   

 127-2-9991 ב'

127-2-9992 

 )סמסטר א'( עבודת גמר           

 )סמסטר ב'( עבודת גמר

6 

6 

נק"ז 36 סה"כ לתואר  

 

 באישור ועדת המוסמכים המחלקתית רשאים הסטודנטים בנתיב המחקרי ללמוד: *

 נק"ז( בהנחיית חבר סגל מהמחלקה להיסטוריה כללית; 4) קריאה מודרכתקורס  -

נק"ז  4נק''ז של קורס/ים ברמת תואר שני ממחלקות אחרות. במקרים נדירים תינתן אפשרות ללמוד  4עד  -

 נוספות מחוץ למחלקה, באישור ועדת המוסמכים המחלקתית;

 ממחלקות אחרות(. נק''ז לכל היותר של קורס/ים ברמת תואר ראשון )מהמחלקה או 4עד  -

א. תכתב עבודה סמינר. היקפה של עבודה ואופייה יקבע על פי שיקול דעת "בכל סמינר מ -

 המרצה.

בנוכחות בסמינר המחלקתי לכל הפחות פעם אחת בכל סמסטר          הסטודנטים בנתיב המחקרי חייבים  **

כתנאי  בודת הגמר בסמינר המחלקתיג את עלהצי רשאיםכמו כן, הסטודנטים בנתיב זה  )בתאום עם המנחה(

ם מארגן הסמינר המחלקתי כדי לתאם ליצור קשר ע יםריות הסטודנט. באחלהגשת עבודת הגמר לשיפוט

 מועד להצגת העבודה.

 

 

 

 הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% עבודת גמר
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   כנית הלימודים בנתיב הכללית

 נק"ז שם הקורס שנה

ב'-א' ו  36 בחירהקורסי  * 

ב'-א' ו  0 סמינר מחלקתי 

 0 בחינת גמר ב'

נק"ז 36 סה"כ לתואר  

 

 באישור ועדת המוסמכים המחלקתית רשאים הסטודנטים ללמוד:*

 חרות.ברמת תואר שני ממחלקות ארלוונטיים נק''ז של קורס/ים  8עד  -

 או ממחלקות אחרות(.  ברמת תואר ראשון )מהמחלקהרלוונטיים נק''ז לכל היותר של קורס/ים  8עד  -

 א. תכתב עבודה סמינר. היקפה של עבודה ואופייה יקבע על פי שיקול דעת המרצה. "בכל סמינר מ -

הסטודנטים בנתיב הכללי חייבים בנוכחות בסמינר המחלקתי לפחות פעם אחת בכל סמסטר )בתיאום עם 

 מארגן הסמינר( בתנאי להרשמה לבחינת גמר.

 

 

 בחינת גמר

על הסטודנטים הלומדים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר בכתב עם סיום חובות השמיעה לתואר. על 

 השתתפות חודשים מראש. אישור 3הסטודנטים לתאם את מועד הבחינה עם אחד ממרצי המחלקה לפחות 

עמודים  400מועד הבחינה ירשם במזכירות המחלקה. שאלון הבחינה יתבסס על חומר קריאה בהיקף של עד ו

 .75בשפה האנגלית. ציון עובר בבחינת הגמר הוא 

 

 

 

 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 75% קורסים

 25% בחינת גמר

 

  לפרטים נוספים: 

 leahf@bgu.ac.il, 6479018-08לאה פוגל: גב' 

mailto:leahf@bgu.ac.il
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 לימודים קלאסייםאוניברסיטאית ל-ית ביןתכנ - תואר שני בהיסטוריה כללית

אילן, אוניברסיטת חיפה -בשיתוף עם אוניברסיטת בר אוניברסיטאית ללימודים קלאסיים-התכנית הבין

 מערך קורסים רחב ומגוון ביותר לתלמידי תואר שני בלימודים קלאסיים.אביב מציעה -תל ואוניברסיטת

את לימודיהם בתחומי הלימוד של העולם הקלאסי התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים להעמיק 

לתקופותיו, על היבטיו השונים, כולל קורס שנתי בהיסטוריה ובשיטות המחקר המקובלות בלימודים 

 קלאסיים. 

 

 תכנית הלימודים
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 קורסים ללמוד הסטודנטים נקודות זכות. על 36הלימודים מתקיימים בנתיב מחקרי בלבד בהיקף של 

 .ז"נק 12 של בהיקף גמר עבודת ולכתוב ז"נק 24בהיקף של 

של  על ידי יועצת התוכנית ובהתאם לתחום המחקר הרכב הקורסים לסטודנטים המשתתפים בתוכנית ייקבע

 . יםהסטודנט

הלימודים מתמקדים בשפות הקלאסיות, יוונית ורומית, וכן בתרבות הקלאסית, על ענפיה השונים: 

 וריוגרפיה, ספרות ומיתולוגיה, חוק ומוסר, כלכלה וחברה, דתפילוסופיה ורטוריקה, היסטוריה והיסט

  ורומא. והאמנות של יוון ופולחן

הטקסטים העתיקים נלמדים הן בשפת המקור והן בתרגומם לעברית. הקורסים עוסקים במגוון תחומי 

היסטוריה אגאית ועד לעליית האסלאם. הם מעודדים חשיבה -התרבות היוונית והרומית, החל בפרה

 ביקורתית אצל התלמידים ומפתחים את יכולת הניתוח ואת כישורי ההבעה שלהם, בעל פה ובכתב. 

חלק מהקורסים ניתנים  הקורסים ניתנים במסגרת האוניברסיטאות השונות הלוקחות חלק בתוכנית.

 באמצעות הוראה מקוונת.

 ו בלטינית, לסירוגין. בנוסף, בכל שנה בסמסטר הקיץ תקיים התכנית קורס מרוכז ביוונית עתיקה א

 :ללמוד בתוכנית הסטודנטים התוכנית רשאים יועצת באישור

 חבר סגל המשתתף בתוכנית בהנחיית  (ז"נק 4(מודרכת  קריאה קורס - 

 ראשון תואר ברמת ז''נק 4עד  - 

 . שנתייםמשך הלימודים בתואר שני הינו  - משך הלימודים
 ות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה. בנתיב הכללי, על הסטודנטים לסיים את חוב

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(. 

ספת לצורך השלמת כתיבת עבודת ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשנה נו

 הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר ובאישור הוועדה הפקולטית. 

 בהיקף קורסיםיחויבו ללמוד  ,תום השנה השלישית ללימודיהםבמי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר 

 נתיבתואר בעל מנת להבטיח שבסיום שנה זו יסיימו את ה הרביעית והאחרונה לתואר הנק"ז בשנ 6-12 של

 כלשהו. 

 ., ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התוארנתיבלא תאושר שנה חמישית לתואר בשום 

 

 

 הקיים במחקר ושליטה מקורות ניתוח על המושתתת מדעית עבודה כתיבת יכולת להוכיח מטרתה - גמר עבודת

לית. במקרים שידרשו זאת ניתן לצרף המניין מהמחלקה להיסטוריה כל מן מרצה בהנחיית הגמר תכתב עבודת

גוריון או -המניין מאחד המחלקות המשתתפות בתוכנית באוניברסיטת בן מן מרצה מנחה נוסף בדרגת

 מאוניברסיטה אחרת המשתתפת בתוכנית. 

 תום עד המחלקתית המוסמכים ועדת לאישור להגיש יש המנחה ידי על וחתומה מודפסת מאושרת מחקר הצעת

 ועדת של חריג ובאישור )לעיל כמפורט התואר מקורסי מחצית סיום )לאחר ללימודים הראשונה השנה

 עמודים 10עד  של בהיקף תהיה ההצעה ללימודים. 3-ה הסמסטר מתום יאוחר המחלקתית לא המוסמכים

 .עיקרית וביבליוגרפיה המחקר תכנית ,המחקר מצב ,חשיבותו הנושא, את ותפרט

 מוסמכים ועדת באישור .ללימודים השנייה השנה בתום לשיפוט תוגש ,עמודים 80 עד של בהיקף ,הגמר עבודת

 ח"לדו בהתאם, ללימודים השלישית השנה תום עד לשיפוט גמר עבודת הגשת תאושר ופקולטית מחלקתית

 .להארכה הבקשה עם שיוגש במחקר ההתקדמות
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 הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% עבודת גמר

 

 

 

 

 ספים ניתן לפנות אללפרטים נו

 classics@tauex.tau.ac.il ,03-6409779 נאוה כהן, מזכירת התכנית

 

 לתיאום פגישת ייעוץ לפני ההרשמה ניתן לפנות ישירות במייל למרכזת התכנית:

 גוריון בנגב-פרופ' יוליה אוסטינובה, אוניברסיטת בן

yulia@bgu.ac.il 

 

 

 

 

 

 

 

 הפקולטה אתראת תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בגם לקרוא  מומלץ

mailto:classics@tauex.tau.ac.il
mailto:yulia@bgu.ac.il

