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  בתואר ראשון  יםות/מצטיינ ים/מואץ לסטודנטיותמחקרי תכנית מ.א. 

  לתואר הראשון 'בשנה גמחקרי  MAמודי התחלת לי
  

  ים ות/מצטיינ  ים /מיועדת לסטודנטיות ה – מואץמחקרי מ.א.   - חדשה  מציעה תכנית פילוסופיה המחלקה ל
- יטת בןבאוניברס במסלול המחקריים להמשיך לימודים לתואר שני ות/בשנה השלישית לתואר ראשון, המעוניינ 

ללימודי התואר השני במקביל ללימודי השנה השלישית של לתוכנית יכלו להירשם בלו  שיתקתלמידים/ות  .וריוןג
  הראשון. התואר 

  
 .להמשיך ללימודי תואר שניים בתואר ראשון המעוניינים ות/ינ ים מצטות/: סטודנטיהיעד תאוכלוסיי
וכך יוכלו  ראשון ת לתואר השילי שה כבר בשנהואר השני מודי התיחלו את לישיתקבלו לתוכנית ם ות/י סטודנטי

  )סמסטרים  4(במקום  סמסטרים לאחר סיום התואר הראשון 3או   2 - ב לסיים את לימודי התואר השני
  

 שנה ג' של התואר הראשון :מהלך הלימודים
   לסיום התלמיד/ה  במקביל  הראשון,  לתואר  רשום ת/החובות  כתלמיד  ה/יהיה  שני תואר  ל  ה/גם 

 או שניים.  ד ר אחסמסטל
   סמינר כולל  ,  לקראת לימודי התואר השנינק"ז    6מיד/ה לקחת לפחות  התלעל  בתוכנית,  בכל סמסטר

 יעודי. 
 השני    נצברשנק"ז  ודגש:  י התואר  לימודי  יכוללקראת  השלמ  לא  לקראת  לתואר  להיספר  החובות  ת 

 . שוןהרא
  לסיום התואר השני.עד כים מס יו"ר ועדת מוליווי אישי של 

  
  בכפוף לתקציבי המחלקה) (תמיכה ומימון 

   א'  שתלמידות/ים שנה  בתום  ציונייהן/ם  השניממוצע  ג  לתואר  שנה  הראשון(שהיא  התואר  של   ' (
מחקר וש  90לפחות   ב'תאושר  שלהן/ם    הצעת  שנה  תחילת  השני  לפני  התואר  עדיפות    יקבלו  של 
 .משכה"ל 50%  - לא פחות מ בהיקף שלשל התואר השני  'לשנה ב  "למלגת שכבקבלת 

 בתוכנית    בשנה א'כבר  בשכ"ל  סיוע  למתקבלות/ים לתוכנית    קלהענימאמץ  המחלקה תעשה  ,  בנוסף
 ככל שתקציבי המחלקה יאפשרו זאת.במהלך התוכנית קיום מלגות (בכפוף לתקציבי המחלקה) וכן 

 
  תנאי קבלה 

 יבלימוד ינות  הצטי  ) הראשון  לפחות  ממוצע  התואר  הפיל  90של  ב'  וסופיה  בקורסי  שנה  (תואר  בתום 
 . תנאי" יהיה במעמד "עלת/למיד/ה הת  'לו ציוני שנה בעד שיתקב  .ראשון)

  ב' או פטור ע"ס בחינת מיון עד תום השנה השנייה בתואר הראשוןבמתקדמים  75ציון : חובת האנגלית . 
  ה בכל שנ  סטודנטים/יות  5יתקבלו עד כנית ולת 
 רכזת במחלקה: זך- בן שושן מירב ל בצירוף גיליון ציונים  ועמדות הגשת מ ,benshmer@bgu.ac.il  

  
    חשוב לדעת!

א יכתבו תיזה, יחויבו  ל ברסטודנטים שבסופו של ד חקר, ולכן מיועדות לצרכי מ ר לימודקיום ושכ מלגות*
  , בתאם לנוהל המלגות האוניברסיטאי. שקיבלוי המלגות להחזיר את כספ


