


–לימודי תואר שני בפילוסופיה 

מסלולי לימודי

מיועד למי שלא למדו תואר ראשון  : מסלול השלמות
,  ז"נק18-כ; מורכב מהמבואות המרכזיים)בפילוסופיה 

(.נמנות כחלק מלימודי התואר השניז"נק8מתוכן 

ללא עבודת –( ז"נק36)שיעורים וסמינרים :מסלול עיוני
(!תזה)גמר מחקרית 

( ז"נק28)שיעורים וסמינרים :מסלול מחקרי–

(!תזה)כולל עבודת גמר מחקרית 

!מלגות לתלמידי מחקר



–לימודי תואר שני בפילוסופיה 

לוח זמנים

שנה: מסלול השלמות.

שנתיים:מסלול עיוני.

חמישה  –באופן טיפוסי . שנתיים–רשמית :מסלול מחקרי
!או שישה סמסטרים



–לימודי תואר שני בפילוסופיה 

מבנה הלימודים

משתתפים כל תלמידי התואר : ארבעה סמינרים ייעודיים
למגוון תחומי מחקר שיחשפו אתכם , ייעודייםבארבעה סמינרים 

(. קונטיננטלי, היסטורי, אנליטי)ומתודולוגיות מחקר פילוסופיים 
.מחקריתכתיבה הסמינרים מדגישים 

ממבחר ההיצע של התואר הראשון והשני: סמינרים ושיעורים.

בראשית השנה השנייה: מבחן בקיאות.

תלמידי התואר השני יכולים להשתתף בסמינרים :תחומיות-בין
. ז"נק12עד –לתואר שני הנוגעים למחקרם במחלקות אחרות 

אפשר  . אראסמוסל במסגרת תכנית "סמסטר בחו:לאומיות-בין
!אחרות בישראלבאוניברסיטאות להשתתף בסמינרים גם 

 (!תזה)עבודת גמר מחקרית



למה ללמוד פילוסופיה לתואר שני דווקא  
? אצלנו

כיסוי מצוין של תחומי הלימוד בפילוסופיה  : תחומי לימוד
.ידי חוקרים פעילים-מערבית על

אתיקה נורמטיבית  , אתיקה-מטאכולל : אתיקה
.אתיקההיסטוריה של , ויישומית

פילוסופיה של המדעים  ; פילוסופיה של הנפש ומטפיזיקה
.פילוסופיה של המדע; הקוגניטיביים

פילוסופיה  ; יוון העתיקה: היסטוריה של הפילוסופיה
אידאליזם גרמני ופילוסופיה  ; 18-וה17-חדשה במאות ה

.20-וה19-קונטיננטלית של המאות ה

תוכלו להתחיל לצבור נקודות לתואר השני  : תכנית מצטיינים
.  של התואר הראשון' כבר בשנה ג



למה ללמוד פילוסופיה לתואר שני דווקא  
? אצלנו

אנחנו  . אנחנו אוהבים ללמוד וללמד פילוסופיה: סגל אקדמי
תחומי העניין  . לאומית-מעורים מאוד בקהילת החוקרים הבין

.אך עם נקודות השקה רבות ומעניינות, שלנו שונים ומגוונים

 מחלקה המצטיינת בהוראה:צמודה במחקרהוראה והנחיה  ;
הנחיה  ; סגל נגיש מאוד; למידה משותפת בקבוצות קטנות

!צמודה

(  או תמשיך להיות)שלנו תהיה המחלקה: בית אינטלקטואלי
.הבית שלכם באוניברסיטה



?  מה זה נותן: תואר שני בפילוסופיה

לימודי הפילוסופיה משכללים את יכולות הניתוח והביקורת שלנו  ,
ומטפחים את היכולת שלנו להתנסח בדיוק  , פה ובכתב-בעל

. ובבהירות

המסלול המחקרי דורש מכם לא רק לנתח בדקדקנות את 
פה  -אלא גם לנסח רעיונות שלכם בעל, רעיונותיהם של אחרים

.ובכתב

 אותנו מעניין מה עוד לא –לימודי הפילוסופיה מטפחים מקוריות
.  מה אחרים לא ראו, נאמר

עיקר העבודה שלנו במסלול המחקרי היא לסייע לכם לומר את 
עבודת מחקר בה  נדריך אתכם בכתיבת.מה שאתם רוצים לומר

!תבטאו רעיון מקורי שלכם



מהם התחומים  –קצת עלינו מבחינה מחקרית 
?  על מה אנחנו עובדים עכשיו? שלנו

,  של המוסרפילוסופיה . שלמה כהן
,  עם דגש על אתיקה יישומית

הקשורות  למשל שאלות 
,  לאמירת אמת, לפטרנליזם
כותב  . אתיקה-בביוולבעיות שונות 

ספר על הפילוסופיה והאתיקה של  
.מניפולציות

פילוסופיה של . לויןיקיר 
מטפיזיקה ופילוסופיה  , הנפש

.  של העת החדשה המוקדמת
דקארטכותב  ספר על 

.והמודרניות

הגות יוונית  .גרמןאנדי 
בעיקר אפלטון  )קלאסית 
ניטשה  , הגל, (ואריסטו
כותב ספר על  .  והיידגר

תפיסות טבע וחירות בהגות  
.והמודרניתהיוונית 

פילוסופיה  . י'בנבגחגית 
.  של הנפש ומטפיזיקה

כותבת על טבעם של  
רגשות  , (reasons)טעמים 

(  נפשיים וגופניים)
.וצבעים



מהם התחומים  –קצת עלינו מבחינה מחקרית 
?שלנו

קאנט . עדו גייגר
;  ואידיאליזם גרמני

כותב  . אסתטיקה
ידיעה  ספר על 

אמפירית אצל 
.קאנט

פילוסופיה של הנפש  . אורי בק
,  והמדעים הקוגניטיביים

כותב על  . אפיסטמולוגיה ומטפיזיקה
.ריאליזם נאיבי והאמנות תפיסתיות

פילוסופיה של העת  .נעה שיין
רציונליזם  ; החדשה המוקדמת

ושאלות לגבי מהות הגופים  
כותבת  . והחלל בעת החדשה

ספר על טבעם של הדברים  
.הסופיים אצל שפינוזה

,  אתיקה-מטא. ליבוביץאורי 
אתיקה נורמטיבית ופילוסופיה  

חושב  , בין השאר. של המדע
מה  : כעת על השאלות הבאות

המטרה של תיאוריות באתיקה  
האם  ? ובפילוסופיה של המדע

פילוסופיה יכולה  ובאיזה אופן 
?ישימה/להיות שימושית



נשמח  –במחלקה אנשי קשר , עוד פרטים
להשיב על כל שאלה במייל או בפגישת זום

עוד פרטים על המחלקה באתר שלנו:

https://in.bgu.ac.il/humsos/philo/Pages/default.aspx

רכזת המחלקה: שושן זך-מירב בן

benshmer@bgu.ac.il

(ף"תשעד סוף )התואר השני תכנית אחראי :שלמה כהן

shlomoe@bgu.ac.il

 (.א"מתחילת תשפ)התואר השני תכנית אחראי : ליבוביץאורי

urileib@bgu.ac.il

ראש המחלקה: עדו גייגר

geigeri@bgu.ac.il
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