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 ג תשפ" בנתיב המחקריתואר שני לאבני דרך 

 
לאורך התואר.   הלימודים וההרשמה   וחובות  מובאים בפניכם סדרילסטודנטים ולסטודנטיות שלום,  

 מומלץ לעקוב ולבצעם כסדרם על מנת להימנע מקנסות ואי עמידה בכללים להענקת מלגות. 
 שאלה. בכל הסגל האקדמי והמנהלי עומד לרשותכם 

 . הצלחהב
 

 ה א'שנ
 סמסטר א' 

 
 (. 102-2-0029קוד )תזה לשנה א'  ורישום לסמינר קדם ,  חובה ובחירה  רישום לקורסיביצוע  .1

  סגל אקדמי בכיר( לכתיבת עבודת גמר )תזה( וקביעת נושא לעבודה. ת/חיפוש וחיבור למנחה )חבר
 

קביעת  לצורך   של חברי הסגל האקדמי מחקרה לחשיפת תחומי "הכר את המנחה"  פגש  מב  השתתפות .2
 . תחומי המחקר שלהם ציגו אתחברי הסגל יבמפגש  מנחה.
 

 . עמודים  2-1בהיקף   הצהרת כוונותמסמך  ו, ונושא לתזה טופס קביעת מנחה ולהגיש: יש למלא  .3
שאלת מחקר  יציג ואם אפשר שתרצו לחקור התופעה / מסמך הצהרת הכוונות יתאר את הנושא

 , לתאר מתודולוגיה ולוח זמנים משוער.ביבליוגרפייםכמו כן רצוי לסקור כמה פריטים  . התחלתית
   .31.1-לא יאוחר מ  הגישניתן ל לידיעתכם, מסמכים אלו 

 
 סמסטר ב'

 
   .חובה ובחירה רישום לקורסי  .1

 
 . 31.7-מ לא יאוחר ו  במהלך הסמסטר השני ללימודים הצעת מחקר   הגשת .2

 .  30.9-מהקיץ ולא יאוחר חודשי  יש לאשר את הצעת המחקר במהלך 
 טופס הצעת מחקר חתום יש להגיש למזכירות המחלקה 

 
 לכותבי תזה.  הצטיינות מחלקתי לשם קבלת מלגות   קול קורא  וםפרס .3

הצהרת    שקבעו מנחה לתזה, נושא לתזה והגישו מסמךבמעמד מן המניין המלגות יוענקו לסטודנטים 
 כוונות.  
 במספר תשלומים.  ,לזכאיםהמלגה תוענק  . ות מותנת בתקציב המחלקההמלג  הענקת

 
, יש להגיש דו"ח על הפעילות המחקרית  2023אוקטובר ל  30-בתום שנת הלימודים, ולא יאוחר מה 

 . המאחרים בהגשת הדו"ח ידרשו להשיב את כספי המלגה. המתוכננתכנית העבודה ובהתאם לת
 

   חשוב לדעת!
במקרה של: הפסקת לימודים, מעבר למסלול כללי, מעבר   סטודנטים ידרשו להשיב את כספי המלגה

 . במועד שיתבקשו אי הגשת דו"ח על פעילות מחקריתולמחלקה אחרת 
 
 
 
 

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/%d7%a7%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa%20%d7%9e%d7%a0%d7%97%d7%94.pdf
https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/MA/הגשת%20הצעת%20מחקר%20להערכה%20.pdf
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 שנה ב' 
 

 סמסטר א':
 

-102-2 )קודרישום לעבודת גמר ו  (102-2-0129)קוד , סמינר תזה מתקדם בחירה רישום לקורסי  .1
9991.) 

 
   כתיבת עבודת מחקר. .2

 
 סמסטר ב':

 
 ( 102.2.9992קוד  לעבודת גמר )רישום ו בחירה  רישום לקורסי  .1

 
 דת המחקר. כתיבת עבו .2

 
 . קורסי החובה והבחירהב על הסטודנטים לסיים חובות  ב' בשנה ב'ם סמסטר ועד ת .3

 
 פרסום קול קורא מחלקתי לשם קבלת מלגות הצטיינות לכותבי תזה.   .4

המלגות יוענקו לסטודנטים במעמד מן המניין שקבעו מנחה לתזה, נושא לתזה והגישו מסמך הצהרת  
 כוונות.  
 המלגה תוענק לזכאים, במספר תשלומים.  . תקציב המחלקהות מותנת ב המלג  הענקת

, יש להגיש דו"ח על הפעילות המחקרית  2023לאוקטובר   30-בתום שנת הלימודים, ולא יאוחר מה 
 כנית העבודה שהוגשה. המאחרים בהגשת הדו"ח ידרשו להשיב את כספי המלגה. ובהתאם לת

 
 

   חשוב לדעת!
במקרה של: הפסקת לימודים, מעבר למסלול כללי, מעבר   סטודנטים ידרשו להשיב את כספי המלגה

 למחלקה אחרת ואי הגשת דו"ח על פעילות מחקרית במועד שיתבקשו. 
 

 נק"ז( בשנתיים.  26תואר השני )בהיקף  בהסטודנטים בנתיב המחקרי יסיימו את הקורסים 
 

 ים. ככלל יש לסיים את חובות השמיעה ואת כתיבת עבודת התזה בתום שנתיים ללימוד
בשנה שלישית תוגש לאישור הוועדה הפקולטית בצירוף דוח התקדמות,   לסמסטר נוסףבקשה להארכה 

בשנה   'אישור לסמסטר שישי )סמסטר ב גיליון ציונים והמלצת המנחה ויו"ר ועדת מוסמכים מחלקתית.
 . ( יינתן רק במקרים של מניעה חמורה'ג
 
 
 
 

 ניברסיטה. אנא עקבו אחר פרסומי המחלקה. שימו לב, יתכנו שינויים בהתאם להוראות האו
 

 


