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  ים ות/לסטודנטיות וסטודנטים מצטיינבשנה מחקרי תכנית מ.א. 

  
שמעוניינות/ים   יםות/מצטיינ ים/לסטודנטיותמיועדת ה מואץ מחקרי מציעה תכנית מ.א. פילוסופיה המחלקה ל

.  ייחודי בפילוסופיה בארץמדובר במסלול  .התואר השני במסלול המחקרי בשנה אחתלהשלים את לימודי  
  . אחת מחקרי בשנה שני לסיים תואר  נטיות/ים מצטיינות/ים מכל הארץוד סטלאפשר למטרה היא ה
  

המסלול מיועד לסטודנטיות/ים מצטיינות/ים שיודעות/ים כבר מתחילת לימודי התואר השני מה הנושא עליו  
המחלקה  ן מלא ללימודי התואר השני. לשם כך זמ ם להקדישמהתלמידות/י ירצו לכתוב תיזה. התוכנית תדרוש 

  . ת כל משך התוכניל מלגת קיום ומלגת שכ"ל תלמידות/ים שיתקבלו לתוכנית מץ להעניק לתעשה כל מא
  

  . נק"ז 36סה"כ  .תיזהלכתיבת נק"ז  12 - קורסים ובנק"ז   24 - בים מרכמו המ.א לימודי
  

  :מהלך הלימודים
  

  :השני התוארשנה א' ללימודי של  'סמסטר א
o  נק"ז באופן הבא:  18סה"כ 

 נק"ז)  4אר שני (סמינר יעודי לתלמידי תו 
 " נק"ז) 6(  131-2-9991 ר" מג עבודת הקורס 
  ודה סמינריונית בקורס זה חובה להגיש עבנק"ז).  4לתלמידי תואר שני ( (בחירה)סמינר נוסף . 
 4  .נק"ז לבחירה בהתאם לדרישות התואר 
 מח הצעת  להגיש  יש  הראשון  הסמסטר  לפנ בתום  אישור  לקבל  צריכה  ההצעה  מלאה.  תחילת קר  י 

 סמסטר ב'.
 ת מחוייבות/ים להגיש עבודות סיום בכל הקורסים של סמסטר א  ינ התוכ  : תלמידות/יחשוב לשים לב–  

 ם הסמסטר ולפני תחילת סמסטר ב'. עד לחודש מתום סיו - ת כולל עבודה סמינריוני
  

  :התואר השנישנה א' ללימודי של  ב'סמסטר 
o נק"ז באופן הבא:  18 סה"כ 

 ) ק"ז) נ  4סמינר יעודי לתלמידי תואר שני 
  "נק"ז) 6(  131-2-9992 הקורס "עבודת גמר 
 חובה להגיש עבודה סמינריונית בקורס זה.  .נק"ז) 4לתלמידי תואר שני ( (בחירה) סמינר נוסף 
 4  .נק"ז לבחירה בהתאם לדרישות התואר 
   ודשים מתום  לחעד    - ריונית  סמינ ודה  כולל עב  –חובה להגיש עבודות סיום בכל הקורסים של סמסטר ב

 סיום הסמסטר.
  
  

  מבחן בקיאות
o .בהתאם לדרישות התוכנית הרגילה 

  
  הגשת התיזה

o  :30.10המועד האחרון להגשת התיזה 
  ,עודףל תשלום שכ"בידרש להגיש בקשה להארכת לימודים ו/ת תלמיד/ה שלא ת/יגיש תיזה במועד . 

o דוקטורטל ישיר/לחילופין, ניתן להגיש בקשה למעבר למסלול משולב . 
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  תמיכה ומימון 
  

 ,. לכןודי הפילוסופיהת/ים יידרשו להקדיש זמן מלא ללימבענית וקשה. על מנת להצליח, הסטודנטיו התוכנית תו 
 ל באופן הבא: המסלו ות/ילתלמיד נרחב סיוע כלכלי עשה כל מאמץ להעניק ת המחלקה 

 שהדב מבחינת  ככל  יתאפשר  יקבלו  ר  התוכנית  תלמידי  המחלקה,  שכ"ל  תקציבי   100%(עד  מלגת 
 עם תחילת הלימודים בתוכנית.  מלגת קיום ושכ"ל) 

   שממוצע  ו  הצעת מחקר מאושרת)  א' (כוללכל תלמיד/ה שת/יעמדו בדרישות התוכנית בתום סמסטר
של בהציונים  לפחות  ה/ו  הוא  בתוכנית  א'  קדימות ,  90סמסטר  ומלגת    ת/יקבל  שכ"ל  מלגת  בהמשך 

 )פשרו זאת ככל שתקציבי המחלקה יאקיום (
 עבודת הגמר ת /מודה של מנחהצוהנחיה  יו"ר ועדת מוסמכים ל מובטח ליווי אישי ש . 

 
 

  תנאי קבלה 
  

  בלימודי התואר הראשון.יתרה הצטיינות 
  ה בתואר הראשוןב' או פטור ע"ס בחינת מיון עד תום השנה השניי במתקדמים  75ציון : חובת האנגלית . 
   לתיזה ראשונית  מחקר  של  –הצעת  קריאבתוספת    ,ם מילי  500בהיקף  (ה  רשימת    10  - כרלוונטית 

 .לקהמסגל המח ים /בוקש מ ה/ים ומנח -  פריטים)
  יחס למסוגלותה/ו של המועמד/ת לסיים תיזה בשנה אחת.אחד שמתימכתב המלצה 
  ים. /המבוקשים /המנחה עם ו "ר ועדת מוסמכים יוראיון אישי עם 
  בכל שנה ים /ות סטודנטי 4יתקבלו עד נית כולת . 
  רכזת במחלקה: זך- מירב בן שושןל ים בצירוף גיליון ציונ  הגשת מועמדות ,benshmer@bgu.ac.il  

  
  
  

    חשוב לדעת!
ו תיזה, יחויבו  סופו של דבר לא יכתבסטודנטים שב יועדות לצרכי מחקר, ולכן מ קיום ושכר לימוד מלגות*

  יטאי. גות האוניברס, בתאם לנוהל המלבלולהחזיר את כספי המלגות שקי


