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בפקולטה למדעי הרוח והחברה מתקיימים לימודי מוסמך ) (M.A.במחלקות ובתכניות הבאות:
מקרא ,ארכיאולוגיה ,גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,היסטוריה של עם ישראל ,היסטוריה כללית ,חינוך ,כלכלה ,עבודה
סוציאלית ,פילוסופיה ,ספרות עברית ,הלשון העברית ,ספרויות זרות ובלשנות ,מחשבת ישראל ,לימודי המזרח
התיכון ,תקשורת ,הוראת המדעים והטכנולוגיה ,פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  ,ניהול וישוב סכסוכים,
לימודי מגדר ,תולדות האומנות ותרבות חזותית ,פוליטיקה וממשל ,לימודי אפריקה ומדעים קוגנטיביים.

תנאי קבלה
תנאי הקבלה ללימודי תואר שני נקבעים על ידי ועדות הקבלה של המחלקה והפקולטה ,בהתאם לממוצע הציונים
הכללי בתואר הראשון או לממוצע הציונים בתחום הלימודים הרלוונטי .המחלקה קובעת על פי איזו משתי
האפשרויות הנ"ל יתקבלו המועמדים .במספר מחלקות קיימים תנאי קבלה נוספים )מפורטים בהמשך(.
הציון הנדרש לקבלה ללימודי תואר שני הוא  80לפחות לנתיב הכללי ו 85-לפחות לנתיב המחקרי .המחלקה רשאית
לקבוע ציון קבלה גבוה יותר )יש לעיין בדרישות המחלקה(.
מסלול להשלמת עבודת גמר )תזה( לבוגרי תואר שני נתיב כללי ללא עבודת גמר מחקרית )תזה(  -הפקולטה למדעי
הרוח והחברה מציעה מסלול להשלמת תזה לבוגרי תואר שני ללא תזה ,השואפים להמשיך ללימודי תואר שלישי.
מסלול זה אינו מקנה תואר שני נוסף ואינו מיועד לבוגרי תואר שני שסיימו לימודים בנתיב מחקרי עם עבוד גמר
מחקרית )תזה(.
התנאים הבסיסיים להרשמה :ממוצע ציונים בתואר השני  85לפחות ,ציון סופי בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב'
בהתאם לדרישות הנתיב המחקרי במחלקה המיועדת ,אישור מנחה מחבר/ת סגל האקדמי הבכיר במחלקה
המיועדת .ניתן למצוא את תחומי המחקר של המנחים/ות ופרטי ההתקשרות באתרי המחלקות .לפרטים נוספים יש
לפנות למחלקות.

ידע באנגלית
תנאי בסיסי להרשמה ולקבלה ללימודי תואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה הינו השלמת כל חובות האנגלית
מהתואר הראשון עד לרמת הפטור  -סיום קורס 'אנגלית מתקדמים ב' בציון עובר בהתאם לדרישות המחלקה
המקבלת) .כמפורט בטבלה מטה(
מועמדים שסיימו את לימודיהם לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג והשלימו קורס השווה ברמתו לקורס
' אנגלית מתקדמים ב' )הנלמד באוניברסיטת בן גוריון( או קיבלו פטור על סמך בחינות אמי"ר/פסיכומטרי ,יהיו
פטורים מחובה זו .מועמדים שסיימו את הקורס בציון עובר אך נמוך מציון הפטור ,יחויבו ללמוד את הקורס 'אנגלית
מתקדמים ב' במהלך שנת הלימודים הראשונה של התואר השני ולהשלים תנאי זה בהצלחה עד תום השנה
הראשונה .המשך הלימודים מותנה במילוי תנאי זה בהצלחה.
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להלן רשימת המחלקות ודרישות האנגלית בכל אחד מהנתיבים:
מחלקה
פסיכולוגיה
תקשורת
גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
כלכלה
מקרא וארכיאולוגיה:
מקרא
ארכיאולוגיה
פילוסופיה
עבודה סוציאלית
ספרות עברית
ספרויות זרות ובלשנות
חינוך:
פסיכולוגיה חינוכית
מנהל ,חברה ומדיניות החינוך
יעוץ חינוכי
חינוך למידה והתחדשות
היסטוריה של עם ישראל
היסטוריה כללית
מחשבת ישראל
לימודי המזרח התיכון
הלשון העברית
הוראת המדעים והטכנולוגיה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ניהול וישוב סכסוכים
לימודי מגדר
תולדות האמנות ותרבות חזותית
פוליטיקה וממשל
לימודי אפריקה
מדעים קוגנטיביים

דרישות האנגלית בנתיב כללי
56
65
65

דרישות האנגלית בנתיב המחקרי
75
56
65
65

56
56
75
56
56
75

65
65
75
56
70
75

56
56
56
65
65
56
56
56
65
65
56
65
56
65
65
-

75
65
70
65
65
65
56
65
65
65
65
56
65
56
65
75
75

מועמדים שסיימו תואר ראשון ללא השלמת כל חובותיהם באנגלית עד לרמת 'מתקדמים ב' כולל ,לא יוכלו
להתקבל ללימודי תואר שני בפקולטה.
מועמדים אשר התחילו לימודי תואר שני במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל ,המבקשים ללמוד בפקולטה למדעי
הרוח והחברה יעברו את תהליך הקבלה המקובל.
מבחן מתא"ם -לנרשמים לתואר שני בחלק מתחומי הפסיכולוגיה )פירוט בסעיף פסיכולוגיה( ,יש להירשם למבחן
המתא"ם ,אשר מתקיים באוקטובר מדי שנה על-ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה .יש לציין כי במידה ומועמדים
מעוניינים להמשיך ישירות ללימודי התואר השני בשנה"ל העוקבת לסיום התואר הראשון ,עליהם להירשם למבחן
המתא"ם בעודם תלמידי שנה ב' בתואר ראשון )כך שייבחנו בפועל כשהם בתחילת שנה ג'(.
משך הלימודים -שנתיים
בנתיב הכללי -יש לסיים את חובות השמיעה ולהבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה.
בנתיב המחקרי -יש לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר )תזה( לשיפוט בתום השנה השנייה.
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ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשנה נוספת ,שלישית ,לצורך השלמת כתיבת עבודת
הגמר ,בהתאם לדו"ח התקדמות במחקר שיוגש על ידי כותבי העבודה והמנחים.
אישור הארכת משך לימודים לשנה רביעית דורש אישור של ועדת המוסמכים הפקולטית ויינתן אך ורק במקרים
חריגים ובהתאם להתקדמות במחקר .הוועדות המחלקתית והפקולטית יכולות להורות על השלמת קורס/ים במקביל
לכתיבת העבודה על מנת להבטיח שבסוף השנה הרביעית והאחרונה בתואר יתאפשר סיום הלימודים באחד משני
הנתיבים.
בכל מקרה לא תאושר שנה חמישית לתואר שני באף אחד מנתיבי הלימוד .המשמעות היא שמי שלא יגיש את
עבודת הגמר ולא ישלים את הנקודות הנדרשות בתואר ,לימודיו יופסקו ללא שיקבל תואר.

מקרא וארכיאולוגיה
המחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום מציעה לימודי תואר שני במסלולים הבאים :מקרא ,ארכיאולוגיה
ומגמה במדע החומרים הארכיאולוגיים ושימור במסלול ארכיאולוגיה.
תנאי הרשמה:
 .1לנתיב המחקרי -בוגרי תואר ראשון במקרא וארכיאולוגיה בעלי ממוצע  85לפחות
 .2לנתיב הכללי -בוגרי תואר ראשון במקרא ,היסטוריה מקראית או ארכיאולוגיה בעלי ממוצע  80לפחות .בעלי
תואר  B.ed.שהתמחו במקרא בעלי ממוצע  85לפחות.
 .3סטודנטים שסיימו לימודי תואר ראשון בתחום אחר בממוצע  80או  85לפחות ,יחויבו בלימודי השלמה.
 .4למגמה במדעי החומרים הארכיאולוגיים ושימור -נדרש ממוצע  85לפחות בתואר הראשון .במידת הצורך ידרשו
קורסי השלמה בהתאם לרקע קודם.
 .5בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' בנתיב המחקרי ציון  65לפחות ובנתיב הכללי ציון  56לפחות.
תכנית הלימודים:
הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד:
נתיב מחקרי -מיועד לסטודנטים המתכוונים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם כדי להכשיר עצמם למחקר עצמאי,
ולקראת לימודי תואר שלישי ,כולל קורסים וכתיבת עבודת גמר )תזה(.
נתיב כללי -מיועד לסטודנטים המבקשים להרחיב ולהעמיק את השכלתם האקדמית )כגון מורים העוסקים בחינוך
העל-יסודי והעל -תיכוני ואנשי רשות העתיקות( כולל קורסים ובחינת גמר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6461092 :או בדואר אלקטרוניliaschn@bgu.ac.il :
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ספרות עברית
תנאי הרשמה
 .1בוגרי תואר ראשון בספרות עברית בעלי ממוצע  80לפחות לנתיב הכללי ו 85-לנתיב המחקרי.
 .2בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע  80לפחות בתחום אחר יחויבו בלימודי השלמה
תכנית לימודים:
הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד:
נתיב מחקרי -הסטודנטים יכתבו עבודת גמר בהנחיית מרצה בכיר לפי בחירתם .הצעת המחקר תוגש לאישור ועדת
מוסמכים מחלקתית בצירוף המלצת המנחה עד תום השנה הראשונה ללימודים .עבודת הגמר תוגש לאישור בתום
השנה השנייה.
נתיב כללי -הסטודנטים יחויבו בבחינת גמר בנושאים שונים על פי בחירתם בתום השנה השנייה ללימודים )עם סיום
חובת השמיעה לתואר( ובתנאי שממוצע הציונים המשוקלל הוא  75לפחות.
סטודנטים יוכלו לעבור מנתיב כללי לנתיב מחקרי באישור ועדת מוסמכים מחלקתית ופקולטית )לא יאוחר מתום
הסמסטר ה 2-ללימודים(.
נתיב כללי במגמה לכתיבה יצירתית :נועד לסטודנטים המעוניינים לשפר את יכולת הכתיבה הספרותית שלהם.
מגמת לימוד זו מציעה התנסות בסדנאות יצירתיות לכתיבה בז'אנרים שונים.
בנוסף לתנאי הרישום שצוינו לעיל סטודנטים המבקשים להתקבל למגמה זו יידרשו להגיש כתב -יד מקורי של יצירה
בתחום השירה ,הספרות או הביקורת הספרותית בהיקף של עד  10עמודים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6461132 :או בדואר אלקטרוניmarzok@bgu.ac.il :

היסטוריה כללית
תנאי הרשמה
 .1בוגרי תואר ראשון בהיסטוריה כללית מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל בעלי ממוצע של  80לפחות לנתיב
הכללי ו 85-לפחות לנתיב המחקרי.
 .2בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע  80לפחות בתחום אחר יחויבו בלימודי השלמה )בהיקף של עד  16נק"ז(.
 .3במידת הצורך יזומנו המועמדים גם לראיון אישי.
תכנית לימודים:
הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד:
נתיב מחקרי -מיועד לסטודנטים המעוניינים להעמיק את הידע בתחום ספציפי ומבקשים לפתח יכולת מחקרית.
נתיב זה מאפשר להמשיך לתואר שלישי .הסטודנטים ידרשו ללמוד שפות בהתאם לתחום התמחותם .עבודת הגמר
תוגש לשיפוט ,עם סיום חובות השמיעה ,בתום השנה השנייה ללימודים.
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נתיב כללי -מיועד לסטודנטים המעוניינים בהרחבת השכלתם והעמקת הידע ואינו מאפשר המשך תואר שלישי.
בתום חובות השמיעה לתואר )בתום השנה השנייה( מתקיימת בחינת גמר ובתנאי שממוצע הציונים המשוקלל הוא
 75לפחות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6479018 :או בדואר אלקטרוניsluba@bgu.ac.il :

היסטוריה של עם ישראל
תנאי הרשמה
 .1בוגרי תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל בעלי ממוצע של  80לפחות לנתיב הכללי ו 85-לפחות לנתיב
המחקרי.
 .2בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע  80או  85לפחות בתחום אחר יחויבו בלימודי השלמה.
 .3ציון  65לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' לנתיב המחקרי והכללי.
תכנית לימודים:
הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד:
נתיב מחקרי -מיועד לסטודנטים המבקשים לפתח יכולת מחקרית ולהתקדם לקראת התואר השלישי .לאחר
השלמת חובות השמיעה ולא יאוחר מתום השנה השנייה ללימודים ,תוגש עבודת גמר המוכיחה כושר ניתוח
וסינתזה ,בקיאות בחומר ויכולת הבעה .הסטודנטים ידרשו ללמוד שפות וסוגיות מיוחדות כנדרש בתחום התמחותם.
נתיב כללי-
 .1מיועד לסטודנטים המעוניינים בהרחבת השכלתם והעמקת הידע ואינו מאפשר המשך תואר שלישי.
 .2הסטודנטים ידרשו להשלים לימודי שפות וסוגיות מיוחדות כנדרש בתחומי התמחותם )מעבר למכסת הנקודות
לתואר(.
 .3על הסטודנטים להבחן בבחינת גמר עם תום חובות השמיעה לתואר ולא יאוחר מתום השנה השנייה ללימודים
בתנאי שממוצע הציונים המשוקלל הוא  75לפחות
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6461101 :או בדואר אלקטרוני yunik@bgu.ac.il
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

הלשון העברית
הלימודים במחלקה מכוונים להקנות ידע בלשון העברית לתקופותיה ,החל בעברית המקראית ,עבור בלשון חז"ל ,לשון ימי
הביניים ולשון ההשכלה וכלה בעברית החדשה של ימינו .במחלקה נלמדות תאוריות בלשניות מודרניות ושיטות מחקר
בלשניות ופילולוגיות לניתוח העברית בשלבי התפתחותה ולבחינת הזיקה בינה לבין לשונות קרובות .לצד לימודים בסיסיים
ומתקדמ ים בתחומי ההגה ,הצורות ,התחביר ,הסמנטיקה ,חקר השיח ועוד המחלקה שמה דגש על כמה תחומי הוראה
ומחקר :העברית והארמית במגילות הגנוזות ובתעודות ממדבר יהודה ,לשון חז"ל ,מסורת ההגייה של התורה שבפי
השומרונים ,השפעות וקשרים הדדיים בין העברית לערבית ,התעצבות העברית בתקופת התחייה ובימי המנדט ,השתמעויות
ואסטרטגיות של שכנוע בשיח הפוליטי בפייסבוק ובלשון התקשורת ,חקר הנורמטיביות העברית וחקר קשרים בין שפה לחברה
בישראל בת זמננו.

תנאי הרשמה
 .1תנאי הקבלה לבוגרי תואר ראשון בלשון העברית :ממוצע של  80לפחות לנתיב הכללי ו 90-לנתיב המחקרי.
 .2בוגרי תואר ראשון בתחום אחר בעלי ממוצע של  80לפחות יחויבו בלימודי השלמה .יהיה עליהם לסיים את
הקורסים בלימודי ההשלמה בממוצע של  80לפחות כדי להתקבל בהמשך ללימודי תואר שני במעמד "מן
המניין" בנתיב הכללי וממוצע  90לפחות כדי להתקבל לנתיב המחקרי.
 .3בעלי ממוצע של  80–76עשויים להתקבל במעמד "משתלם" לשנה אקדמית אחת ויידרשו לעמוד בתנאים
מסוימים שייקבעו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית והפקולטית.
 .4ציון  56לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' בנתיב הכללי וציון  65בנתיב המחקרי.
 .5הרישום לנתיב המחקרי טעון אישור של ועדת תלמידי המחקר.
תוכנית לימודים:
הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד:
נתיב מחקרי  -מיועד לסטודנטים המעוניינים להעמיק בתחום ידע פילולוגי או בלשני מסוים .הלימודים בנתיב
המחקרי טעונים אישור מטעם ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית .כתיבת עבודת מחקר )תזה( היא אחד
התנאים לקבלה ללימודי דוקטורט.
נתיב כללי  -מיועד לסטודנטים המעוניינים בהרחבת הידע בתחומי הלשון השונים )ללא כתיבת עבודת גמר(.
בשני הנתיבים ניתן לבחור באחת משתי המגמות:
מגמה עיונית – קורסי בחירה ברבדים השונים של העברית בתחומי הדעת הפילולוגיים והבלשניים השונים.
מגמה לעריכה לשונית – קורסים תאורטיים וסדנאות עריכה שיכשירו את הסטודנטים לעבודה כעורכי לשון וכיועצי
לשון לצד קורסי בחירה כלליים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה.warim@bgu.ac.il ,08-6472092 :

7

ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

מחשבת ישראל
המחלקה מציעה לימודים בארבעה תחומים:
א .אגדה והלכה
ב .פילוסופיה יהודית בימי הביניים
ג .מאגיה יהודית ותורת הסוד
ד .מחשבה יהודית בעת החדשה
תנאי הרשמה:
לנתיב המחקרי
 .1בוגרי תואר ראשון במחשבת ישראל מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל בעלי ממוצע של  89לפחות.
 .2בוגרי תואר ראשון מתחומים אחרים מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל בעלי ממוצע של  89לפחות יחויבו
בלימודי השלמה .קורסים אלה לא ייחשבו במניין הנקודות לתואר.
 .3ציון  56לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב'.
מועמדים מתאימים לנתיב המחקרי חייבים לשלוט בקריאת טקסטים בשפה האנגלית.

לנתיב הכללי
 .1בוגרי תואר ראשון במחשבת ישראל מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל בעלי ממוצע של  80לפחות.
 .2בוגרי תואר ראשון מתחומים אחרים מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל או בוגרי  B.ed.בעלי ממוצע של 80
לפחות.
 .3ציון  56לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב'.
תכנית לימודים
הלימודים במחלקה למחשבת ישראל מתקיימים בשני נתיבי לימוד:
נתיב מחקרי -מיועד לסטודנטים המעוניינים בפיתוח יכולת מחקרית והעמקת הידע בתחום התמחותם .נתיב זה
מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי בהתאם לתנאי קבלה .הסטודנטים בנתיב זה חייבים בכתיבת עבודת גמר.
עבודת הגמר תוגש לשיפוט בתום השנה השנייה ללימודים.
נתיב כללי -תכנית לימודים כללית במחשבת ישראל מיועדת לתלמידים בעלי תואר ראשון במחשבת ישראל או
במקצועות אחרים הרוצים להרחיב את השכלתם בתחום מדעי היהדות ואינו מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי.
על הסטודנטים להשלים את חובות השמיעה לתואר עד תום השנה שנייה ללימודים ולהבחן בבחינת גמר בתנאי
שממוצע הציונים בקורסים הוא  75לפחות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6472532 :או בדואר אלקטרוניjtd@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

פוליטיקה וממשל
כללי
התכנית לתואר שני עוסקת בבחינת השינויים המתחוללים במדינה ובחברה האזרחית מנקודת מבט בין -תחומית
ובניתוח המשמעות המשתנה של אזרחות ,ריבונות ,לאומיות וגבולות של הכוחות המקומיים והגלובליים המשפיעים
עליהם .בנוסף ,המחלקה מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם המרכז ללימודי אפריקה והמרכז לחקר החברה
והפוליטיקה האירופאיים ומאפשרת מיקוד בנושאים אלו .התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון במדעי המדינה
ובתחומים נוספים במדעי הרוח והחברה ,המעוניינים להעמיק ולחקור את הפוליטיקה המקומית והעולמית ולצבור
ידע חדש .סגל המחלקה מתמחה בתחומים המקובלים של מדעי המדינה והלימודים הבינלאומיים ,אך גם בתחומים
המצוין על קווי התפר שבין הפוליטיקה לבין הסוציולוגיה ,התרבות ,הכלכלה ,הגיאוגרפיה וההיסטוריה .באמצעות
הקנייה מובנת של רקע לימודי נרחב במגוון ענפי ידע רלוונטיים ושל מיומנויות מחקריות ,המחלקה חותרת להכשיר
תלמידים למחקר שיוכלו להרים תרומה אינטלקטואלית מקורית לתחומים השונים של הלימודים הפוליטיים.
תנאי הרשמה
 .1בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בעלי ממוצע של  85לפחות.
 .2מועמדים שלא סיימו תואר ראשון בפוליטיקה וממשל או במדעי המדינה וכן מועמדים בעלי תואר מדיסציפלינות
שונות יחויבו בקורסי השלמה על פי החלטת היועץ לתארים מתקדמים .כדי להמשיך בלימודי התואר השני ,יש
לקבל ציון ממוצע של  85לפחות בלימודי ההשלמה.
 .3ציון  65לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' לנתיב המחקרי והכללי.
מסמכים נדרשים :אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים מאושרים )מקוריים בלבד(
תכנית לימודים:
הלימודים במחלקה מתקיימים בשני נתיבי לימוד:
נתיב מחקרי -כולל עבודת גמר.
נתיב כללי -אינו כולל עבודת גמר.
משך הלימודים בשני הנתיבים הינו שנתיים .בנתיב המחקרי ניתן לקבל אישור הארכה לשנה נוספת בהתאם
להתקדמות המחקר ובכפוף לאישור המחלקה והפקולטה.
אפשרות צבירת קורסים
סטודנטים שאינם יכולים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיימם בשנתיים ,יוכלו לפרוש את הלימודים על פני
שלוש שנים .בשנה הראשונה ילמדו את קורסי ההשלמה ובמקביל יוכלו ללמוד גם קורסים מתכנית ה M.A.-בהיקף
של עד  6נק"ז אשר יוכרו בהמשך כחלק מחובות השמיעה של התואר השני.
לפרטים נוספים על תכניות הלימודים במחלקה :תכניות הלימודים לתואר שני פוליטיקה וממשל
ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6477767 :או בדואר אלקטרוניansegal@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

לימודי המזרח התיכון
מטרת הלימודים
המחלקה ללימודי המזרח התיכון הינה מחלקה אקדמית מובילה בתחומה המעניקה לתלמידיה הכשרה מקיפה וידע
נרחב בהכרת המזרח התיכון ובהבנתו .אנו מציעים לימודים מרתקים ומעשירים על האזור ומזמינים אותך לגלות את
עושרן ומורכבותן של החברות השונות שהתפתחו באזורנו מאז צמיחת האסלאם ועד ימינו .הלימודים מתקדמים
בהיבטים שונים של ההיסטוריה ,החברה ,התרבות ,הספרות ,השפות ועוד .המחלקה מעודדת חשיבה ביקורתית
ומעניקה בסיס להשתלבות בתכניות לימוד מתקדמות ובתחומים רלבנטיים בשוק העבודה.

תנאי הרשמה:
לנתיב הכללי
 .1בוגרי תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל בעלי ממוצע של  80לפחות.
 .2בוגרי תואר ראשון מתחומים אחרים מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל ,בעלי ממוצע  80לפחות .סטודנטים
אלה יחויבו בלימודי השלמה כפי שיקבעו על בסיס פרטני על ידי הועדה המחלקתית לתארים מתקדמים.
 .3ציון  56לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב'.
לנתיב המחקרי
 .1בוגרי תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל בעלי ממוצע של  85לפחות.
 .2בוגרי תואר ראשון מתחומים אחרים מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל ,בעלי ממוצע  85לפחות .סטודנטים
אלה יחויבו בלימודי השלמה כפי שיקבעו על בסיס פרטני על ידי הועדה המחלקתית לתארים מתקדמים.
 .3ציון  65לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב'.
תכנית לימודים:
התכנית לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון מתנהלים בשני נתיבי לימוד :האחד מחקרי )עם כתיבת
עבודת גמר( והשני כללי )ללא כתיבת עבודת גמר(.
נתיב מחקרי -תכנית הלימודים בנתיב המחקרי כוללת שלושה קורסי חובה )קרוס מתודולוגי ,סדנה בכתיבת הצעת
מחקר וסדנה בכתיבת עבודת גמר(  5סמינרים )בשניים מהם תוגש עבודה בהיקף של סמינריון ובשניים הנוספים
עבודה בהיקף של רפראט( והגשת עבודת גמר בתום השנה השנייה ללימודים.
נתיב כללי -הנתיב הכללי כולל  9קורסים :קורס מתודולוגי 3 ,סמינרים ו 5-רפראטים ובחינת גמר שתתקיים עם סיום
חובות השמיעה בתום השנה השנייה ללימודים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6461455 :או בדואר אלקטרוניmideast@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

חינוך
הלימודים במחלקה לחינוך מתקיימים בארבעה תחומי התמחות:
 .1פסיכולוגיה חינוכית :תכנית משותפת עם המחלקה לפסיכולוגיה
 .2יעוץ חינוכי
 .3חינוך ,למידה והתחדשות
 .4מנהל חברה ומדיניות החינוך כולל המגמות :סוציולוגיה של החינוך ,יעוץ ארגוני בחינוך
הערות:
להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית ניתן להירשם גם בעדיפות שניה בפסיכולוגיה.
להתמחות בייעוץ חינוכי ניתנת עדיפות למועמדים שרשמו עדיפות זו בעדיפות ראשונה.
על המועמדים לשקול בזהירות את קביעת סדר העדיפות.
תכנית משולבת לתואר שני ותעודת הוראה :לימודים לתואר שני ותעודת הוראה בשנתיים ,כאשר הקורסים העיוניים
במסגרת התואר השני מוכרים לתעודת הוראה עד ל 12 -נק"ז .תנאי קבלה והיקף לימודים בפירוט כל אחת מהתכניות.
התמחות בפסיכולוגיה חינוכית )תכנית משותפת עם המחלקה לפסיכולוגיה(

מטרת התכנית:
מטרת התוכנית להכשיר פסיכולוגים חינוכיים בבתי הספר וגנים ,המתמצאים בתיאוריה ובמחקר ביישומי הפסיכולוגיה
לחינוך .התכנית כוללת הכשרה בטיפול ואבחון פרטני ומערכתי .מרכיב מרכזי בתוכנית היא הכשרה מעשית
)פרקטיקום( בבתי-ספר וגני ילדים בהיקף של יום בשבוע בשנה א' ויומיים בשבוע בשנה ב'.
תנאי הרשמה ומסמכים נדרשים
 .1בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בעלי ממוצע של  87לפחות בפסיכולוגיה ומדעי התנהגות.
 .2מועמדים ,כנ"ל ללא רקע מספיק בנושאי פסיכולוגיה ,יתבקשו להשלים נושאים אלה מתוך לימודי התואר הראשון
במחלקה לפסיכולוגיה בציון ממוצע של  87ומעלה .לאחר מילוי ההשלמות בהצלחה ולאחר שנרשמו דרך מדור
רישום ,קבלתם ללימודי תואר שני תותנה באישור ועדת הקבלה המחלקתית .כחלק מהליך הקבלה יתקיימו שני
ראיונות :אחד עם דגש על עבודה מעשית בשדה והשני עם דגש מחקרי.
 .3ציון של  100לפחות במבחן המתא"ם.
 .4גיליון ציונים מצטבר בתואר ו/או אישור זכאות לתואר לבוגרים.
 .5המלצות -המלצה אחת אקדמית והמלצה על ניסיון רלוונטי בשטח
 .6קורות חיים )באורך  1-2עמודים הכתוב כסיפור חיים(
 .7הצהרת כוונות )לא יותר מ 5-שורות -מה היו השיקולים לבחירתך(
בכל מסמך יש לציין :שם משפחה ,שם פרטי ות.ז.
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

התמחות ביעוץ חינוכי
מטרת התכנית
להכשיר יועצים חינוכיים לעבודה בבתי ספר ובמסגרות חינוכיות בלתי פורמאליות .ההכשרה כוללת בניית ידע,
פיתוח ,תפיסה מקצועית ייעוצית והתנסות מעשית ומאפשרת התמקדות בכיוון יישומי או מחקרי .משך הלימודים
שנתיים וחצי ) 5סמסטרים(.
תנאי הרשמה ומסמכים נדרשים
 .1בוגרי תואר ראשון ) (B.A.וסטודנטים בשנה האחרונה ללימודי ה B.A.-בעלי ממוצע של  85לפחות בפסיכולוגיה,
חינוך ועבודה סוציאלית.
 .2בוגרי  B.Ed.בעלי ממוצע של  90לפחות ,שהשלימו את קורסי הקדם ברמת ה  B.A.על פי החלטת ועדת הקבלה
של המחלקה .רשימת קורסי הקדם )השלמות( הנחוצים מופיעים באתר המחלקה לחינוך.
 .3מועמדים ללא רקע מספיק בנושאי חינוך או פסיכולוגיה יתבקשו להשלים נושאים אלה מתוך לימודי התואר
הראשון בחינוך בציון ממוצע של  85ומעלה .רק לאחר מילוי ההשלמות בהצלחה יגישו מועמדות ללימודי התואר
השני .ציון  56לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' לנתיב הכללי וציון  70לפחות לנתיב המחקרי.
 .4יש לשלוח גיליון ציונים מצטבר מאושר ואישור על סיום חובות השמיעה לתואר .לבוגרים יש להמציא אישור
זכאות לתואר בנוסף לגיליון.
 .5המלצות -המלצה אחת אקדמית והמלצה על ניסיון רלוונטי )חונכות ,הדרכה או אחר(
 .6קורות חיים )באורך  1-2עמודים הכתוב כסיפור חיים(
 .7הצהרת כוונות )לא יותר מ 5-שורות -מה היו השיקולים לבחירתך במקצוע הייעוץ(
בכל מסמך יש לציין :שם משפחה ,שם פרטי ומספר תעודת זהות.
הערה :ההרשמה לייעוץ חינוכי אינה מחייבת תעודת הוראה אבל על מנת לעבוד במסגרות חינוכיות השייכות
למשרד החינוך ,חייבים גם תעודת הוראה בנוסף לתואר שני .ניתן להשלים ללימודי תעודת הוראה במהלך לימודי
התואר השני.
מועמדים העומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון אישי.
הקבלה ללימודי תואר שני מותנית באישור ועדת הקבלה המחלקתית והפקולטית.
הקבלה היא לנתיב הכללי בלבד.
המעבר לנתיב המחקרי נעשה לאחר הקבלה ללימודים.
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

התמחות בחינוך ,למידה והתחדשות
מטרת התכנית
מטרת התוכנית היא לפתח ראייה רחבה על למידה והוראה והסתכלות ביקורתית על מערכת החינוך ברמותיה
השונות .התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים להתפתח במחקר רב תחומי בחינוך ,לפתח את הבנותיהם
המקצועיות -חינוכיות ולתרום להתחדשותה של מערכת החינוך בישראל .התכנית כוללת דגשים על מטרות החינוך
בחברה משתנה ,תהליכים חינוכיים ,למידה והוראה ,שינוי חינוכי ומחקר והערכה בחינוך.
תנאי הרשמה ומסמכים נדרשים
 .1בוגרי תואר ראשון בחינוך ו/או מקצוע אחר ממוסד אקדמי מוכר ) (B.A., B.Sc.העומדים בדרישות הקבלה של
הפקולטות בעלי ממוצע של  85לפחות.
 .2בוגרי תואר  B.Ed.בעלי ממוצע  90לפחות.
 .3מועמדים שאין להם רקע מתאים יתבקשו להשלמות או קבלה על תנאי ,בציון ממוצע של  85לפחות ,בהתאם
לרקע מהלימודים הקודמים.
 .4יתרון לרקע קודם באחד או יותר מהתחומים הבאים :סוציולוגיה ,ו/או אנתרופולוגיה של החינוך ,פסיכולוגיה
קוגניטיבית ,למידה ,הנדסת תוכנה ,פיתוח תכניות לימוד ,הדרכה בארגונים או הוראה.
 .5ציון  56לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' לנתיב הכללי וציון  65לפחות לנתיב המחקרי.
 .6גיליון ציונים מצטבר מאושר ואישור על סיום חובות שמיעה.
 .7המלצות
 .8קורות חיים
 .9הצהרת כוונות )נמצאים תחת "טפסים שימושיים" באתר האינטרנט למועמדים(.
בכל מסמך יש לציין :שם משפחה ,שם פרטי ות.ז.

התמחות מנהל ,חברה ,ומדיניות החינוך
מטרת התכנית
מטרת התוכנית היא לפתח הבנה עמוקה של סוגיות אירגוניות ,ניהוליות וחברתיות בחינוך ולפתח היכרות מקיפה
עם מדיניות החינוך בארץ ובעולם ,תוך פיתוח ראיה ביקורתית על מערכת החינוך בישראל .התכנית מהווה בסיס
חשוב למעוניינים להשתלב בתפקידי ניהול והובלה במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ולמעוניינים
בהיבטים סוציולוגיים ואירגוניים של החינוך.
התמחות זו מציעה בנוסף ,אפשרות בחירה בין שני מוקדים :סוציולוגיה ביקורתית של החינוך ובייעוץ ופיתוח ארגוני
בחינוך.
תנאי הרשמה ומסמכים נדרשים
 .1בוגרי תואר ראשון מכל מחלקה באוניברסיטה בעלי ממוצע של  85לפחות.
 .2בוגרי תואר  B.Ed.בעלי ממוצע  90לפחות.
 .3סטודנטים ללא רקע לימודי החיוני לתכנית ,יחויבו בהשלמות בהתאם ,בציון ממוצע של  85לפחות.
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

 .4ציון  56לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' לנתיב הכללי וציון  65לפחות לנתיב המחקרי.
 .5גיליון ציונים מצטבר מאושר ואישור על סיום חובות שמיעה לתואר.
 .6המלצות
 .7קורות חיים )נמצאים תחת "טפסים שימושיים" באתר האינטרנט למועמדים(.
בכל מסמך יש לציין :שם משפחה ,שם פרטי ות.ז.
רקע קודם בהוראה ,בעבודה ובמנהל חינוכי רצוי אך אינו הכרחי .המתאימים יזומנו לראיון אישי.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6461864 , 08-6461865 :או בדואר אלקטרוני:
aida@bgu.ac.il

לימודי מגדר
בתוכנית ללימודי מגדר לומדים/ות וחוקרים/ות את המבנים ואת יחסי הכוח החברתיים שמכוננים ומשעתקים אי
שוויון מגדרי  .תכנית הלימודים היא בינתחומית ושמה דגש על מין ומיניות ,מחשבה קווירית ,מגדר בפוליטיקה
הישראלית והבינלאומית וחקר ההצטלבויות של מגדר עם אתניות ,גזע ומעמד .
הלימודים בתוכנית מעניקים הכשרה במגוון שיטות מחקר פמינסטיות.
תנאי הרשמה:
 .1רשאים להירשם בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי בארץ או בחו"ל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 .2ממוצע הציונים בתואר הראשון הנדרש לקבלה לתכנית הוא  80לפחות לנתיב הכללי ו 85-לפחות לנתיב
המחקרי.
 .3ציון  65לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' בשני הנתיבים.
תכנית הלימודים:
תכנית הלימודים לתואר שני בלימודי מגדר מתנהלת בשני נתיבי לימוד :נתיב מחקרי עם כתיבת עבודה גמר )תזה(
ונתיב כללי ללא עבודת גמר )תזה( .המועמדים רשאים לבחור את נתיב הלימודים בעת הרשמתם או במהלך השנה
הראשונה ללימודים )מותנה באישור ראש התכנית( .הלימודים יתקיימו ביום אחד מרוכז.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6461110 :או בדואר אלקטרוניliorab@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
מטרת הלימודים
לימודי תואר שני בגיאוגרפיה מקנים לסטודנטים את היכולת להעמיק ידיעתם בנושאי סביבה וגיאוגרפיה ומכשירים
אותם לעסוק במחקר היחסים הפיזיים ,התרבותיים והכלכליים שבין אדם לסביבתו.
נושאי הלימוד
גיאומורפולוגיה ,אקולוגיה ,היבטים ,של תכנון ,אדריכלי ,סדנא בעיצוב אדריכלי ,סדנא בעיצוב אורבני ,סקרים
מרחביים ,מערכות מידע גיאוגרפיות ובריאות ,חישה מרחוק היפרספקטרלית ,מתודולוגיה של תכנון תואר אקלים
וניתוחם ועוד.
קיימות שתי מגמות לימוד:
טכנולוגיות מידע גאוגרפיות -המגמה מכשירה את בוגריה להתמקד בטכנולוגיות מידע גיאוגרפיות מתקדמות כגון:
חישה מרחוק ,ניתוח מרחבי ,מחשוב ותכנות ועוד.
תכנון עיר ואזור -המגמה עוסקת בפן של פיתוח אזורי ועירוני .הלימודים מתמקדים בתהליכים משפיעים על האדם
בהשתלבותו במרחב ,על התהליכים הפוליטיים המשפיעים על ההחלטות הקשורות למתאר ופיתוח ועוד.
תכנית לימודים:
הלימודים במגמת תכנון עיר ואזור מתנהלים בשני נתיבי לימוד.
נתיב מחקרי -כולל עבודת גמר ) 12נק"ז( וקורסים ) 30נק"ז(.
נתיב כללי -כולל קורסים בהיקף של  42נק"ז ובחינת גמר.
הלימודים במגמת טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות )טמ"ג( ,מתנהלים בנתיב מחקרי בלבד בהיקף של  36נק"ז הכולל
עבודת גמר ) 12נק"ז( וקורסים ) 24נק"ז(
תנאי הרשמה:
לנתיב המחקרי
נדרש ממוצע  85ומעלה בקורסים בגיאוגרפיה בלימודי התואר הראשון ו 65-לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים
ב .יתקבלו רק מועמדים שקיבלו הסכמת מנחה להנחותם מבין מרצי המחלקה.
לנתיב הכללי:
נדרש ממוצע  83לפחות בקורסים בגיאוגרפיה בלימודי התואר הראשון ו 65-לפחות בקורס באנגלית מתקדמים ב'.
בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים יידרשו ללמוד קורסי השלמה בנוסף ללימודי התואר השני.
סטודנטים המעוניינים לעבור מהנתיב הכללי למחקרי יידרשו להגיש את גיליון הציונים שלהם לוועדה ללימודי
תואר שני במחלקה ובנוסף יגישו רעיון כתוב ומפורט לעבודת הגמר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6461395 :או בדואר אלקטרוניanatkap@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

ספרויות זרות ובלשנות
תכנית הלימודים בספרויות זרות
לימודי הספרות יכללו את הספרות המערבית על כל תקופותיה תוך התמקדות בספרות האנגלית והאמריקאית.
התכנית תתייחס להקשרים הבין תרבותיים והבין תחומיים של הספרות .אלה יוארו מתוך היבטים תיאורטיים
ומתודולוגיים שונים .מעבר לקריירה בתחומי המחקר וההוראה ,הבקיאות בשפה האנגלית ובתרבות המערבית
והאנגלו -אמריקאית מהווה מפתח להשתלבות במסלולים מקצועיים רבים ומגוונים ,מעולם ההייטק ,דרך תרגום
וערכיה ,ועד מסלולים דיפלומטיים וכלכליים שונים.
תכנית הלימודים בבלשנות
מטרת הלימודים היא להעניק כלים לניתוח בלשני מתקדם  ,הן בהקשר התיאורטי והן בהקשר המדע הקוגניטיבי.
המחקר הבלשני עוסק בבניית מודל מופשט של התפקוד הלשוני של המח ובכך מפרה את לימוד המדע הקוגניטיבי
ומעודד שיתוף בין חוקרים בבלשנות ,בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב .סטודנטים מצטיינים יכולים ללמוד בלשנות
חישובית בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב ,מה שמאפשר לבוגרי התכנית לא רק המשך בעבודה מחקרית אלא
גם בעבודה יישומית )לדוגמה עיבוד שפה טבעית(
תנאי הרשמה
 .1בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע של  80לפחות לנתיב כללי ו 85-לפחות לנתיב מחקרי.
 .2סטודנטים אשר סיימו תואר ראשון במקצוע השונה מהמסלול אליו נרשמו יחויבו בלימודי השלמה טרם קבלתם
ללימודי תואר שני .ממוצע קורסי ההשלמה יהיה הממוצע הקובע לקבלה לאחד המסלולים )ולא ממוצע התואר
הראשון(
 .3ציון  75לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' בשני הנתיבים.
מבנה הלימודים:
נתיב מחקרי
על הסטודנטים ללמוד קורסים ולכתוב עבודת גמר שתוגש לשיפוט בתום השנה השנייה ללימודים.
נתיב כללי
על הסטודנטים ללמוד קורסים ולהיבחן בבחינת גמר עם השלמתם בתום השנה השנייה ללימודים ובתנאי שממוצע
הציונים המשוקלל הוא  75לפחות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6461128 :או בדואר אלקטרוניfarkashh@bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

פילוסופיה
תכנית הלימודים
לתכנית לימודי המוסמכים בפילוסופיה שלוש מטרות:
א .להרחיב ולהעמיק את לימודי התואר הראשון בפילוסופיה לשכלל את כלי הניתוח והמחקר של הסטודנטים
לפילוסופיה ,להמשיך לפתח אצלם מחשבה עצמאית ביקורתית ולאפשר להם להתמחות בנושאים
ספציפיים.
ב .לתרום ללימודים אינטרדיסציפלינריים בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות באוניברסיטה ,בשים לב לכך כי
סוגיות פילוסופיות שונות ]כגון אלו הנדונות בפילוסופיה של המדע ,בפילוסופיה של המתמטיקה,
בפילוסופיה של היסטוריה[ נוגעות במישרין בתחומי מחקר של מחלקות אחרת.
ג .להכשיר מורים לפילוסופיה בכיתות הגבוהות של בתי הספר התיכון.
מבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד:
נתיב מחקרי -על הסטודנט בנתיב זה ללמוד קורסים ,לכתוב עבודת גמר ולהבחן בחינת גמר .עבודת הגמר תוגש
בתום השנה השנייה ללימודים.
נתיב כללי -על הסטודנט בנתיב זה ללמוד קורסים ולהבחן בחינת גמר בין השנה הראשונה לשנייה ללימודים
באישור ובתיאום רכזת המחלקה.
תנאי הרשמה
 .1בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע של  85לפחות וכן ציון  85לפחות בחוג לפילוסופיה .במקרים מסוימים
לקבלה יקדם ראיון.
 .2בוגרי האוניברסיטה שלא למדו פילוסופיה ידרשו בלימודי השלמה בפילוסופיה ,שיחפפו חלק מוסכם
מלימודי התואר הראשון בפילוסופיה .גם בלימודי השלמה אלה ציון המינימום לשם קליטה במחלקה יהיה
לא פחות מ .85-הציון בלימודי ה B.Aבאחד החוגים בהם למדו המועמדים חייב להיות  85לפחות .גם
במידה שלימודיהם היו חד מחלקתיים ,חייב הציון להיות  85לפחות.
 .3ציון  75לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' בשני הנתיבים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6472263 :או בדואר אלקטרוני benshemer@bgu.ac.il:
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

כלכלה
תכנית הלימודים לתואר שני בכלכלה נועדה להעמיק את הידע התיאורטי והמעשי שנרכש בתואר הראשון ,כדי
להקנות לבוגרי התכנית את העלים לאיוש תפקידים מקצועיים בכירים במגזר העסקי והציבורי ולהכשיר את
המעוניינים בכך ללימודי מחקר מתקדמים.
תנאי הרשמה:
 .1בוגרי תואר ראשון בכלכלה בממוצע  85לפחות והשגת ממוצע  85בקורסי הליבה )מקרו כלכלה א'+ב'
תורת המחירים א'+ב'{ מבוא לאקונומטריה.
 .2בוגרי תואר ראשון שאינו בכלכלה שהשיגו ציון סופי  85ומעלה ,יכולים להגיש מועמדותם .במידה וימצאו
מתאימים יתקבלו לשנת השלמות אותה יצטרכו לסיים בציון ממוצע  85לפחות.
 .3ציון  65לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' לנתיב הכללי והמחקרי.
תכנית הלימודים:
הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד:
נתיב מחקרי:
הסטודנטים יכתבו עבודת גמר ,אשר תהווה חיבור מחקרי משמעותי ,ויבחנו בבחינת גמר .עבודת הגמר תוגש בתום
השנה השנייה ללימודים ו/או עם סיום חובות השמיעה לתואר ,ובתנאי שממוצע הציונים המשוקלל הוא  75לפחות.
נתיב מחקרי – במגמה במדעי הנתונים
תכנית הלימודים בעלת מבנה זהה לתכנית הלימודים הרגילה אלא שבמגמה זו לפחות  4קורסי בחירה חייבים להיות
רק בנושא של ניתוח נתונים ,כמו כן עבודת הגמר גם היא בנושא מדעי הנתונים.
המגמה תופיע בגיליון הציונים בלבד ולא על גבי תעודת הזכאות לתואר.
נתיב כללי:
הסטודנטים בנתיב הכללי ילמדו קורסים ,יגישו עבודת סמינר )סמינר מ"א( ויבחנו בבחינת גמר בתום השנה השנייה
ללימודים ובתנאי שממוצע הציונים המשוקלל הוא  75לפחות.
בכל אחד מהנתיבים קיימים קורסים ייחודיים :מיקרו כלכלה וארגון תעשייתי ,מאקרו כלכלה ,צמיחה ופתוח ,כלכלה
ציבורית ,מימון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6472266 :או בדואר אלקטרוני elisg@bgu.ac.il:
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

פסיכולוגיה
המחלקה לפסיכולוגיה מציעה לימודים במגמות הבאות:
פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה קלינית
פסיכולוגיה חברתית*
פסיכולוגיה ניסויית :קוגניציה ומח*
בנוסף קיימת התמחות בפסיכולוגיה חינוכית :תכנית משותפת עם המחלקה לחינוך.
*ב מגמות לפסיכולוגיה חברתית ולפסיכולוגיה ניסויית :קוגניציה ומח קיים גם מסלול עם דגש על מדעי הנתונים.
בזמן ההרשמה יש לציין במפורש את מגמת הלימוד המבוקשת במסמכי הרישום.
מגמת לימודים :היא תכנית לימודים מובנת שהורכבה על ידי המחלקה ואושרה על ידי הפקולטה הכוללת מערך
מוגדר של דרישות לימודים )קורסי חובה ,קורסי ליבה וקורסי בחירה(.
שם מגמת הלימודים יופיע בתדפיס הציונים בלבד ולא יופיע באישור הזכאות ובתעודת המוסמך )למעט בהתמחות
בפסיכולוגיה חינוכית ,המצוינת באישור הזכאות ובתעודת המוסמך(.
מועמדים.ות יכולים לבקש להתקבל לכמה מגמות ,על פי סדר עדיפויות.
למגמות :פסיכולוגיה קלינית ,פסיכולוגיה התפתחותית ,ולהתמחות בפסיכולוגיה חינוכית ניתן להירשם בעדיפות
ראשונה בלבד .אין אפשרות למעבר בין המגמות לאחר ההרשמה.
לא תיבחן מועמדותם של הנרשמים למגמות אלו בעדיפויות אחרות.
תכנית הלימודים בפסיכולוגיה מיועדת:
 .1להעמיק את הידע בתחומי הפסיכולוגיה השונים.
 .2לתת כלים יישומיים ,טיפוליים ואחרים ,במגמות הרלוונטיות.
 .3להכשיר את התלמידים לעריכת מחקרים בפסיכולוגיה.
תנאי הרשמה למגמות השונות:
א .מבחן מתא"ם -אחד מתנאי הקבלה לתואר שני בחלק מהמגמות הוא ציון מבחן מתא"ם – מבחן מיון ארצי
בפסיכולוגיה שנערך על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה .הציון הנדרש מפורט בהמשך בכל מגמה.
במגמות" :פסיכולוגיה ניסויית :קוגניציה ומוח" ופסיכולוגיה חברתית לא נדרש ציון במבחן מתא"ם.
ב .רשאים להגיש מועמדות:
 .1בוגרי תואר ממוסד אקדמי מוכר בממוצע  85לפחות ,וממוצע לימודי הפסיכולוגיה  87לפחות )במגמות:
קלינית ,התפתחותית ,ופסיכולוגיה חינוכית( או  85לפחות )במגמות :פסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה
ניסויית :קוגניציה ומח(.
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(



יש לציין כי אם אתם עומדים בדרישת הסף בחוג לפסיכולוגיה ,אך אינכם עומדים בדרישת הסף הכללית
של  85בתואר ,מכיוון שהחוג השני שלכם מתאפיין בציונים נמוכים )למשל פיזיקה ,מדעי המחשב,
וכו'( ,אזי ,במידה ובחוג השני אתם מעל לחציון ,אנו ממליצים לפנות אלינו .psychsec@bgu.ac.il

 .2סטודנטים בשנה ג' ממוסדות ,מסלולי לימוד ,וממוצעים כפי שהם מתוארים בסעיף ) (1ובתנאי שצברו
לפחות  40נק"ז בלימודי הפסיכולוגיה.
ציון של  75לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב'.
 .3בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות\ שלוחות בחו"ל ,חייבים בבחינת  GREכללי ונושאי.
מועמדים אלה נדרשים לקבל אישור מקדים מראש המגמה לצורך הרישום.
המחלקה לפסיכולוגיה החליטה על מתן הקלה מסוימת בתנאי הקבלה לשם הגדלת הנגישות ללימודים של
מועמדים.ות מאוכלוסיות מאופיינות בתת-ייצוג בקרב אוכלוסיית הסטודנטים.ות שלנו כמו האוכלוסייה הבדואית,
אוכלוסיית יוצאי.ות אתיופיה או אוכלוסיית בוגרי.ות מערכת החינוך החרדית .מועמד.ת שמבקש לקבל הקלה כזו
מתבקש.ת להגיש בקשה חריגה לכתובת המייל psychsec@bgu.ac.il :כשנושאה :הגשת בקשה חריגה.
המחלקה תחליט על קליטתם של עד שני.שתי מועמדים.ות לכל אחת מהמגמות הקלינית וההתפתחותית לפי שיקול
דעתה מתוך המועמדים.ות הרלוונטיים.יות .פניה להקלה לא תפגע בסיכוייהם של מועמדים.ות להתקבל ללימודים
במסלול הרגיל.
מספר המתקבלים.ות מצומצם .הקבלה מותנית בהישגים בלימודים ,בהמלצות ,בציון מבחן מתא"ם )במגמות
הרלוונטיות( ובהתאמת המועמד.ת ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה שתיקבע על סמך ראיון אישי אחד או יותר.
הזימון לראיונות אישיים הוא על פי שיקולי כל מגמה בהתאם לנתוני המועמד.ת.
על המועמדים.ות להגיש את המסמכים הבאים:
לפסיכולוגיה קלינית נדרש:
 .1שאלון אישי -על פי הנוסח המצוי תחת "טפסים" נלווים להרשמה באתר האינטרנט למועמדים.ות.
 .2מסמך הצהרת כוונות) -עד שני עמודים( בו יפורטו:
א .הסיבות להגשת מועמדות דווקא במגמה זו.
ב .רקע בעבודה/התנדבות עם אוכלוסיות קליניות.
 .3שתי המלצות בלבד -אחת אקדמית )המבוססת על היכרות עם יכולותיכם האקדמיות( ,ואחת מהשדה,
)המבוססת על היכרות עם התנסויותיכם עם אוכלוסיות היעד במסגרת התנדבות ,לדוגמה(.
 .4ציון מתא"ם מציון  100ומעלה .יש לציין כי במחזורים האחרונים סף ציון המתא"ם למועמדים שזומנו לראיון
היה מעל  .115אין התחייבות שסף זה יישאר על כנו והוא נקבע בהתאם ליחס בין מספר המועמדים למספר
המתקבלים.
 .5ממוצע  B.Aמעל  85וממוצע פסיכולוגיה מעל .87
 .6ראיונות אישיים.
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ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

יש לציין בכל מסמך :שם משפחה ,שם פרטי ות.ז.
לפסיכולוגיה ניסויית :קוגניציה ומוח )כולל למסלול עם דגש על מדעי הנתונים( נדרש:
 .1קורות חיים) -עד שני עמודים( בפורמט של קבלה לעבודה המדגישים ניסיון קודם רלוונטי.
 .2מסמך הצהרת כוונות)-עד עמוד( בו יפורטו הסיבות להגשת מועמדות דווקא במגמה זו.
 .3שתי המלצות -אקדמיות בלבד) .כאלו שמבוססות על היכרות עם יכולותיכם האקדמיות(.
 .4ממוצע  B.Aמעל  ,85ממוצע פסיכולוגיה -מעל  .85אין צורך בציון מתא"ם.
 .5ראיון/ות אישיים
יש לציין בכל מסמך :שם משפחה ,שם פרטי ות.ז.
לפסיכולוגיה חברתית )כולל למסלול עם דגש על מדעי הנתונים( נדרש:
 .1קורות חיים) -עד שני עמודים( בפורמט של קבלה לעבודה המדגישים ניסיון קודם רלוונטי.
 .2מסמך הצהרת כוונות)-עד עמוד( בו יפורטו הסיבות להגשת מועמדות דווקא במגמה זו.
 .3שתי המלצות -אקדמיות בלבד )כאלו שמבוססות על היכרות עם יכולותיכם האקדמיות(.
 .4ממוצע  B.Aמעל  85וממוצע פסיכולוגיה מעל  :.85אין צורך בציון מתא"ם.
 .5ראיון/ות אישיים
יש לציין בכל מסמך :שם משפחה ,שם פרטי ות.ז.
לפסיכולוגיה התפתחותית:
 .1שאלון אישי -על פי הנוסח המצוי תחת "טפסים להרשמה" באתר האינטרנט למועמדים.
 .2מסמך הצהרת כוונות )עד שני עמודים( בו יפורטו הסיבות להגשת מועמדות דווקא במגמה זו.
 .3שתי המלצות -אחת אקדמית )המבוססת על היכרות עם יכולותיכם האקדמיות( ,ואחת מהשדה )המבוססת
על היכרות עם התנסויותיכם בעבודה או בהתנדבות עם אוכלוסיות קליניות שונות ילדים ו/או מבוגרים(.
 .4ציון מתא"ם -מציון  100ומעלה.
 .5ממוצע ב.א מעל  85וממוצע פסיכולוגיה מעל .87
 .6ראיונות אישיים.
יש לציין בכל מסמך :שם משפחה ,שם פרטי ות.ז
המלצות בלבד יש לשלוח באמצעות מערכת ארצית ממוחשבת לניהול המלצות ללימודי מוסמך בפסיכולוגיה
בקישור הבא .https://psycho-ma.iucc.ac.il/
לכל מגמות הפסיכולוגיה שליחת מסמכים עד תאריך אחרון לרישום.
במגמות הקלינית ,ההתפתחותית ,החברתית והניסויית :קוגניציה ומח ,הקבלה מותנית במציאת מנחה
שמוכן)ה(ומעוניין)ת(להנחות את עבודת התזה.
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לימודי השלמה לקראת תואר שני בפסיכולוגיה במגמות פסיכולוגיה ניסויית:
קוגניציה ומח ופסיכולוגיה חברתית
מטרת התוכנית
התכנית מיועדת למועמדים ומועמדות שאינם בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה ,המעוניינים להתקבל ללימודי תואר
שני בפסיכולוגיה במגמות אלו.
תנאי קבלה
הקבלה מותנית באישור של חבר)ת( סגל במחלקה לפסיכולוגיה שברצונו)ה( להנחות את המועמד)ת( לתזה בסיום
ההשלמות .על המנחה לאשר כי לימודי התואר הראשון של המועמד)ת( רלוונטיים לתחום הפסיכולוגיה בכלל
ולמחקר הספציפי בפרט.
מבנה התוכנית
א .תכנית ההשלמות כוללת  6קורסים מתוך קורסי החובה והבחירה במחלקה לפסיכולוגיה .מומלץ כי הקורסים
יכללו חלק משמעותי מתוך הקורסים הבאים:
 .1מבוא לפסיכולוגיה
 .2מבוא לסטטיסטיקה
 .3הסקה סטטיסטית
 .4פסיכולוגיה ניסויית
 .5פסיכולוגיה פיזיולוגית
 .6קורס מתוך :תפיסה וקורסי הבחירה מהאשכול הקוגניטיבי )למגמה הניסויית :קוגניציה ומוח(.
 .7פסיכולוגיה חברתית )למגמה החברתית(
ב .ראש המגמה והמנחה רשאים לאשר שינויים בתכנית ההשלמות בהתאם לרקע של המועמד ולתכנית המחקר
העתידית.
ג .ההשלמות תתבצענה לאורך שנה לפני הקבלה לתואר השני .במהלך שנה זו יהיה על הסטודנטים להשלים
לפחות ארבעה מתוך ששת הקורסים .את שאר הקורסים יוכלו להשלים בשנה הראשונה לתואר שני .עם זאת,
קיימת גמישות מסוימת לגבי משך הלימודים הכולל של ההשלמות והדבר יוחלט ע"י ראש המגמה והמנחה.
ד .על המועמד לסיים את לימודי ההשלמה בציון  85לפחות בתום שנת ההשלמה.
ה .על המועמד להציג ציון  75לפ חות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' כתנאי לקבלה לשנת ההשלמה.
הערות:
 .1לימודי ההשלמה אינם מעניקים זכאות לתואר ראשון בפסיכולוגיה אלא מאפשרים קבלה ללימודי תארים
מתקדמים .בפסיכולוגיה במגמות :ניסויית -קוגניציה ומוח וחברתית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
 .2לא נדרש ציון מתא"ם במסלול ההשלמה.
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 .3במקרים מסוימים יתכנו לימודי השלמה באופן עצמאי במהלך חופשת הקיץ ,במקום שנת השלמות באישור
ראש המגמה והמנחה.
קבלת מידע מורחב על הליך ההרשמה ,דרישות הקבלה ,פירוט התכנית ומגמות הלימוד ניתן לקבל באתר
המחלקתי :המחלקה לפסיכולוגיה
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6472080או בדואר אלקטרוני psychsec@bgu.ac.il

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מטרת הלימודים:
לימודי המוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מיועדים להכשיר סוציולוגים/ות ואנתרופולוגים/ות להשתלבות בשוק
העבודה ולהמשך לימודים גבוהים.
תחומי הלימודים:
הלימודים במסגרת התואר מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עוסקים בתחומים הבאים :החברה והתרבות
בישראל ,פוליטיקה ,כלכלה וארגונים ,זהויות ,מרחב ומקום ,מין ומיניות ,תיירות והגירה ,דת וטקסים  ,זכרון
קולקטיבי ומוזיאונים ,ידע מדע וטכנולוגיה ,אוכל תזונה ותרבות קולינרית ופעולות מחאה .תחומי מחקר אלה חוצים
חלוקות דיסציפלינאריות מקובלות והמחלקה מאפשרת לתלמידיה הסתכלות רב תחומית על סוגיות חברתיות,
תרבותיות ,פוליטיות וכלכליות.
תכנית הלימודים מציעה לסטודנטים/ות קורסי חובה ומגוון קורסי בחירה בתחומי הסוציולוגיה ,האנתרופולוגיה וחקר
ארגונים ,ומאפשרת לעצב תכנית בהתאם לעניין ושאיפות הסטודנט/ית.
ניתן ללמוד לתואר מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ללא התמחות או לבחור בהתמחות בסוציולוגיה ארגונית.
התמחות בסוציולוגיה ארגונית
ההתמחות מקנה כלים שבעזרתם יוכלו הסטודנטים/ות לנתח תהליכים ומאפיינים של ארגונים מסוגים שונים.
הסטודנטים/ות יתוודעו לתיאוריות המרכזיות בתחום הארגוני ,ידונו בתמורות של דרכי התארגנות בחברה של ימינו
ויחשפו לאופנים השונים בהם ניתן לחקור ,לנתח ולהוביל שינוי מערכתי בארגונים.
בצד הכשרה סוציולוגית רחבה והעמקה בתחום המחקר הארגוני ,ניתן גם ללמוד קורסים בעלי אוריינטציה יישומית
וכן להתנסות בייעוץ ופיתוח ארגוני במסגרת הפרקטיקום.
תכנית הלימודים מתקיימת בשני נתיבים:
נתיב מחקרי  -צבירת  26נקודות זכות בקורסים ו 10-נקודות זכות בעבודת גמר )תזה(.נתיב כללי )ללא עבודת גמר(  -צבירת  36נקודות זכות בקורסים.משך הלימודים:
הלימודים נמשכים שנתיים ומרוכזים ביום אחד בשבוע.
תנאי הרשמה:
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 .1בוגרי/ות תואר ראשון בממוצע  85לפחות לתואר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה או בתואר ראשון מתחום אחר.
 .2ניתן להתקבל לתואר מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גם לאחר סיום תואר ראשון בתחום אחר .במקרים אלו
יוצע למועמדות/ים מתאימות/ים קורס השלמה של ידע בסיסי החיוני ללימודים בתוכנית ה M.A.-בסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה שיינתן בסמסטר א' בשנה ראשונה של תואר שני .הקורס הוא בהיקף של  4שעות ואינו נכלל
במניין הנק"ז לתואר שני .ציון המעבר בקורס זה הוא  85והצלחה בקורס מהווה תנאי להמשך הלימודים
בתוכנית .הסטודנטים/ות יקבלו ייעוץ כיצד לבנות את תכנית הלימודים שלהם בצורה מיטבית בהינתן שייתכן
ויצטרכו ללמוד יום נוסף )בשנה הראשונה או השנייה ללימודים( ו/או  ,יהיה עליהם ללמוד סמסטר נוסף מעבר
לשנתיים.
 .3סטודנטים/ות בשנה ג' בתכנית הנ"ל שממוצע ציוניהם עד לסיום ההרשמה אינו נמוך מ 85-בלימודי
הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה.
 .4ציון  65לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' בשני הנתיבים.
 .5מקרים חריגים :ועדת הקבלה תדון בסטודנטים /ות שממוצע ציוניהם נמוך מ ) 85אך לא נמוך מ .(80
מסלול להשלמת עבודת גמר )תזה( לבוגרי תואר שני שסיימו תואר שני ללא עבודת גמר )תזה(
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מציעה מסלול להשלמת תזה לבוגרי/ות תואר שני ללא תזה ,השואפים/ות
להמשיך ללימודי תואר שלישי.
תוכנית הלימודים במסלול זה תקבע בתאום עם המנחה המיועד ויו"ר ועדת קבלה.
התנאים להרשמה :ממוצע תואר שני  85לפחות ,ציון אנגלית ברמת מתקדמים ב'  65לפחות ואישור מנחה מהסגל
האקדמי המאשר.ת הנחיה לתזה .ניתן לעיין בתחומי המחקר של חברי/ות הסגל )מנחים/ות( באתר המחלקה.
מסלול זה אינו מקנה תואר שני נוסף ואינו מיועד לבוגרי/ות תואר שני עם תזה.
פרטים נוספים ניתן לקבל באתר המחלקה:
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6472042 :או בדואר אלקטרוניliorgu@bgu.ac.il :

ניהול וישוב סכסוכים
תכנית הלימודים ומטרתה:
יש לנו דרך מיוחדת להבין סכסוכים
סכסוכים הם חלק בלתי נפרד ממרקם החיים בתחום הבין-אישי ,המשפחתי ,הקהילתי ,האירגוני ,החברתי ,הפוליטי
ובין מדינות .התכנית הייחודית באוניברסיטת בן גוריון פותחה במיוחד על מנת להכשיר סטודנטים ,אנשי מקצוע
וחוקרים מצטיינים למציאת דרכים לניהול ולישוב סכסוכים .התכנית מציגה גישות רב-תחומיות בחקר הסכסוכים
ובדרכים לניהולם ולצמצומם ,ברבדים שונים .התכנית משלבת למידה תיאורטית ומחקרית מעמיקה ,במקביל
להקניית מיומנויות יישומיות .התנסות מעשית הינה חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים וכוללת השתתפות פעילה
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בפרויקטים קהילתיים ובתהליכי גישור ,פישור ומשא מתן .ההתנסות המעשית יכולה להתקיים בארגונים חיצוניים או
בפרקטיקה לגישור משפחתי בתוכנית לניהול וישוב סכסוכים שכוללת השתתפות פעילה בגישורים משפחתיים
בקרב זוגות שעומדים לקראת פרידה וגירושין.

תנאי הרשמה
 .1בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע של  80לפחות לנתיב כללי ו 85-לפחות לנתיב מחקרי.
 .2ציון  56לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' בשני הנתיבים.
מכיוון שתכנית זו מגשרת בין תחומי לימוד שונים  -ואינה מהווה המשך ישיר של תכניות ב.א .באוניברסיטאות בארץ
)בארץ לא קיים תואר ראשון בלימודי סכסוכים( הסטודנטים המעוניינים בתכנית זאת יבואו מדיסציפלינות שונות:
פסיכולוגיה ,פוליטיקה וממשל ,עבודה סוציאלית ,משפטים ,סוציולוגיה  -אנתרופולוגיה ,גיאוגרפיה ,היסטוריה ,חינוך,
כלכלה ,לימודי מזרח תיכון ,לימודי סביבה ואקולוגיה ,מדע המדינה ,ניהול ,סיעוד  ,הנדסה ,טבע ,מקצועות הבריאות
ועוד.
מיון המועמדים:
מיון המועמדים יעשה על בסיס פרופיל ההישגים האקדמיים בתואר הראשון ,קורות חיים ,המלצות וראיונות קבלה.
מבנה הלימודים:
הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד  -מחקרי וכללי:
נתיב מחקרי
על הסטודנטים ללמוד קורסים ולכתוב עבודה גמר )תיזה( ולהגישה בתום השנה השנייה ללימודים ובתנאי שממוצע
הציונים המשוקלל לתואר הוא  75לפחות.
נתיב כללי
על הסטודנטים ללמוד קורסים ולהיבחן בבחינת גמר מסכמת בתום השנה השנייה ללימודים ,לאחר סיום חובות
השמיעה לתואר ובתנאי שממוצע הציונים המשוקלל לתואר הוא  75לפחות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6461391 :או בדואר אלקטרוניifat@bgu.ac.il :

עבודה סוציאלית
המחלקה לעבודה סוציאלית מתמקדת בהכשרת עובדים סוציאליים לדרכי התערבות חדשניות בתחומים שונים,
קידום צדק חברתי ופיתוח מחקר מתקדם .מעורבותה של המחלקה בנושאי רווחה בנגב באה לידי ביטוי בתכני
הלימודים ,התייחסות לבעיות ייחודיות של האזור ובהקניית מיומנויות התערבות ,עריכת מחקרים ופיתוח פרויקטים.
הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד :מחקרי )כולל כתיבת עבודת תזה( וכללי )כולל עמידה בבחינת גמר וללא
כתיבת עבודת תזה( .תכנית הלימודים מרוכזת ביום אחד בשבוע במשך שנתיים-יום ב' בשנה הראשונה ללימודים
ויום ג' בשנה השנייה.
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תכנית הלימודים:
תכנית הלימודים כוללת ארבע מגמות* לימוד והתמחות לימודים אחת:
 .1עבודה פרטנית לקידום צדק חברתי
 .2עבודה סוציאלית אינטגרטיבית
 .3הילד והמשפחה
 .4בריאות הנפש
*המגמות מצוינות אך ורק בגיליון הציונים.
.5התמחות בטיפול באמצעות אמנויות )מצוינת בגיליון הציונים ,באישור הזכאות ובתעודת המוסמך(
הקבלה לתוכנית ה M.A.-מותנית בקבלה לאחת המגמות .לפיכך ,בעת הרישום ללימודים על המועמד/ת לציין
שלוש עדיפויות רצויות.
הלימודים כוללים
קורסי חובה
קורסי חובה על פי התמחות/מגמה
קורסי פרקטיקום
קורסי בחירה
הרשמה
 .1בוגרי תואר ראשון בעבודה סוציאלית בעלי ממוצע של  85לפחות.
 .2בעלי ניסיון של שנה וחצי לפחות בעבודה סוציאלית או בפעילות התנדבותית בתחום העשייה החברתית
)הניסיון במסגרת הכשרה מעשית מלימודי  B.A.אינו נספר לצורך זה( .יתקבלו גם מספר מצומצם של מועמדים
מצטיינים )ממוצע מעל  (93עם ניסיון נמוך משנה וחצי.
 .3ציון  56לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב'.
על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים מודפסים:
 .1אישור זכאות וגיליון ציונים של התואר הראשון
 .2שתי המלצות :המלצה אקדמית אחת )מצוי תחת "טפסים שימושיים" באתר האינטרנט למועמדים( והמלצה
אחת ממקום העבודה )בנוסח חופשי(.
 .3דף פרטים אישיים )מצוי תחת "טפסים שימושיים" באתר האינטרנט למועמדים(.
 .4קורות חיים
 .5הצהרת כוונות – יש לכתוב על עמוד אחד מה אתם עושים כיום מבחינה מקצועית ,מדוע בחרתם להתחיל
ללמוד דווקא עכשיו תואר שני ,ומהן תכניותיכם העתידיות מבחינה מקצועית ואקדמית .הצהרת הכוונות תכלול
התחייבות מפורשת למחויבות וליכולת מעשית ללמוד בתנאים ובדרישות של תכנית הלימודים.
בתחילת כל מסמך יש לציין :שם משפחה ,שם פרטי ות.ז.
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את כל המסמכים יש להעביר עד לתום תקופת ההרשמה .אין המחלקה מתחייבת לדון במועמדים שיגישו את
המסמכים באיחור.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6472318או בדואר אלקטרוני bialika@bgu.ac.il

לימודי השלמה לתואר ראשון לקראת תואר שני בעבודה סוציאלית
התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון שאינם בעלי תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
מטרת התכנית
להוות הכנה לקראת לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית .תכנית ההשלמה ותכנית לימודי תואר שני נועדו להכשיר
עובדים סוציאליים המיומנים בתחום הפרקטיקה ובתחום המחקר.
במסגרת תכנית ההשלמה הסטודנטים ילמדו קורסים עיוניים וקורסי התערבויות המקנים מיומנויות מקצועיות.
במקביל ישולבו בהכשרה מעשית בשדה.
מבנה התכנית
תכנית ההשלמה כוללת :קורסי חובה עיוניים ,קורסי השלמה )לסטודנטים החייבים להשלימם בהתאם להחלטת
ועדת הקבלה המחלקתית( והכשרה מעשית בשדה ,בארגונים ובשירותים חברתיים ,הנמשכת  4סמסטרים וכוללת
שני ימי הכשרה מלאים בכל שבוע ) 16שעות שבועיות בכל סמסטר(.
תנאי הרשמה וקבלה:
הקבלה לתוכנית ההשלמה מותנית במרכיבים הבאים:
 .1תואר ראשון בציון ממוצע של  85לפחות.
 .2ניסיון במסגרת עבודה או פעילות התנדבותית בתחום העשייה החברתית/קהילתית.
 .3המלצות.
 .4השלמה במסגרת לימודים קודמים לפחות  3מתוך  5קורסי הקדם:
מבוא לסוציולוגיה  4 -נק"ז
מבוא לפסיכולוגיה  4 -נק"ז
יסודות הסטטיסטיקה  4 -נק"ז
פסיכולוגיה אבנורמלית  2 -נק"ז
שיטות מחקר איכותניות  2 -נק"ז
ניתן יהיה להשלים שניים מבין קורסי הקדם עד לסיום שנת הלימודים הראשונה בתכנית ההשלמה לקראת תואר
שני בעבודה סוציאלית .השלמת הקורסים הינה באחריות הסטודנטים.
 .5ציון  56לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב'
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הליך קבלה :הקבלה הינה על סמך הנתונים שהציג המועמד .עם זאת ,ועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות לזמן
לראיון במידת הצורך .לתכנית יתקבלו מועמדים בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין אלו העומדים בתנאי הקבלה.
בחירת המועמדים היא יחסית לקבוצת הפונים באותה השנה .תשובות תתקבלנה בכתב עד חודש ספטמבר.
הערה  :מועמדים שנתוניהם קרובים לנדרש יכולים להגיש את מועמדותם לתוכנית דרך ועדת חריגים.
על המועמדים להעביר את המסמכים הבאים:
 .1אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים מאושר
 2 .2המלצות  -בנוסח חופשי  -ההמלצות יכולות להיות ממקום עבודה ,התנדבות או מהאקדמיה )לפחות מכתב
המלצה אחד ממקום עבודה/התנדבות(
 .3הצהרת כוונות  -מודפסות בהיקף של עד עמוד וחצי .בהצהרת הכוונות המועמד מתבקש להסביר את הבחירה
שלו בלימודי עבודה סוציאלית ולתחומי העניין שלו במישור האישי ,המקצועי והאקדמי.
יש להסביר מדוע הוא מתאים להיות עובד סוציאלי ,כיצד רצון ושאיפה לעבוד כעובד סוציאלי מתכתבים עם
סיפור החיים של המועמד ,עם אילו חולשות המועמד מתמודד ,וחושב שיכולות לפגוש אותו כסטודנט לעבודה
סוציאלית.
 .4הצהרה האם למדת בעבר עבודה סוציאלית במוסד אקדמי כלשהו והאם עשית הכשרה מעשית
 .5קורות חיים מודפסים.
הערות:
 .1בכל מסמך יש לציין :שם משפחה ,שם פרטי ות.ז.
 .2את כל המסמכים הנדרשים והמאושרים יש להציג עד לתום תקופת ההרשמה .אין המחלקה מתחייבת לדון
במועמדים שיגישו את המסמכים לאחר מועד זה.
 .3המחלקה תדון במועמדים שנרשמו לתוכנית ההשלמה בעדיפות ראשונה בלבד.
 .4שכר הלימוד מורכב משכר הלימוד עבור קורסים עיוניים ועבור הכשרה מעשית.
הכשרה מעשית
ההכשרה המעשית בעבודה סוציאלית משמשת הכנה לעיסוק במקצוע .ההכשרה מיועדת להקנות בצורה שיטתית
את הידע ,המיומנות והגישות הדרושים לפעולה במסגרת המקצוע ולאפשר ביצוע יעיל של תפקידים בשירותים
השונים .חשיבותה הרבה של ההתנסות ,תחת הדרכה מקצועית תוך יישום הידע הנלמד בקורסים ,מקנה להכשרה
המעשית מקום מיוחד בתוכנית הלימודים .ההכשרה המעשית מתקיימת בשירותי רווחה מגוונים מאזור הדרום ועד
המרכז ,ובנוסף קיימת אפשרות להתמחות בעבודה קהילתית .מדי שנה ,משובץ הסטודנט מחדש.
במהלך ההכשרה המעשית במשך השנתיים הללו ,הסטודנטים ילמדו לזהות ולאבחן מצבים חברתיים ,יתכננו
תכניות התערבות בהתאם ויפתחו מיומנויות בשיטות ובמתודות שונות :הפרט ,המשפחה ,הקבוצה ,הקהילה ושינוי
מדיניות.
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כאמור ,ההכשרה המעשית מתקיימת לאורך שנה אקדמית ,פעמיים בשבוע בימים קבועים 8) ,שעות בכל יום(
בהתאם לשעות העבודה של הארגון בו שובצתם .נוכחות חובה ועמידה בדרישות המקצועיות הינן תנאי לציון עובר
ומעבר משנה לשנה.
סטודנט שנכשל בהכשרה מעשית בסמסטר א' או ב' יופסקו לימודיו.
ציון עובר בהכשרה מעשית הוא תנאי להמשך לימודים לקבלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית.
אופן השיבוץ בהכשרה מעשית
הסטודנטים רשאים למלא את עדיפויותיהם למקום הכשרה בהתאם לרשימת מקומות שמתפרסמת מדי שנה.
היחידה להכשרה מעשית אינה מתחייבת להיענות לעדיפויות הסטודנט ,אם כי נעשה מאמץ להתחשב בבקשת
הסטודנט והשיבוץ נעשה על פי צרכי המערכת ,שיקולים מקצועיים ובקשות הסטודנט.
חשוב לציין:


סטודנט בעל מגבלות כלשהן )פזיות ,רגשיות ,ו/או נפשיות( הזקוק להתאמות במקום ההכשרה ,נדרש
להגיש מסמכים רלוונטים לדיקנאט הסטודנטים לפני תחילת שנת הלימודים האקדמית וטרם השיבוץ
ובהתאם להנחיות הוועדה הרפואית יעשה השיבוץ



נסיעות -האוניברסיטה לא משתתפת בהוצאות נסיעה למקומות הכשרה.

תנאי מעבר ללימודי תואר שני בעבודה סוציאלית
סטודנטים שיסיימו את לימודי ההשלמה בציון ממוצע של  80לפחות וציון עובר בהכשרה מעשית ,יתקבלו באופן
אוטומטי לתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית .קבלה של סטודנטים לתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית שממוצע
ציוניהם יהיה נמוך מ 80-ללימודי התואר השני ,מותנית באישור ועדת הקבלה המחלקתית והפקולטית.
הקבלה למגמות הייחודיות של תכנית המוסמך בעבודה סוציאלית )עבודה סוציאלית עם ילדים ומשפחות ,עבודה
סוציאלית בבריאות הנפש ,עבודה סוציאלית פרטנית לקידום צדק חברתי ,עבודה סוציאלית אינטגרטיבית(
ולהתמחות בטיפול באמצעות אומנויות בהתאם להליך הקבלה הרגיל במחלקה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6472338 :או בדואר אלקטרוניbialika@bgu.ac.il :
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תקשורת
התואר השני התקשורת מקנה לסטודנטים התמחות ייחודית " -חיים במדיה" לקראת השתלבותם בתעשיות
התקשורת באקדמיה ,במחקר ו/או בהוראה.
יעדי התכנית
התכנית נועדה להכשיר את הסטודנטים לראות ,להבין ,לתפקד ,לחקור ולהנהיג בעולם התקשורת המתהווה ,בו
התקשורת לא רק נוכחת ומשפיעה ,אלא גם מעצבת כמעט כל היבט במציאות הסובבת אותנו .התכנית מעניקה
ללומדים בה ידע עיוני ומיומנויות מחקר רלוונטיות לסביבת התקשורת במאה ה  .21התכנית מכשירה דור חדש של
בוגרי תואר שני ,כאלה המבינים לעומק את התקשורת בת זמננו ואת יחסי גומלין בין המדיה ,היחיד והחברה
במציאות התקשורתית החדשה.
תנאי הרשמה
התכנית מיועדת:
 .1לבוגרי תואר ראשון בתקשורת או חטיבת לימודים מורחבת בתקשורת.
 .2לבוגרי תואר ראשון בתחומים אחרים .בהתאם לרקע האקדמי של המועמדים תיתכן דרישה לקורסי השלמה .כל
מקרה ייבחן לגופו בוועדת הקבלה המחלקתית.
רשאים להגיש מועמדות בוגרים שממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא  82לפחות לנתיב הכללי ו 85-לפחות
לנתיב המחקרי .הקבלה מותנית בהישגים בלימודים ובהתאמת המועמדים ללימודים.
 .3נדרש ציון  56לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב'.
מסמכים נדרשים מהנרשמים לנתיב המחקרי
 .1המלצה  -מכתב המלצה ממרצה שלימד את המועמד במהלך התואר הראשון היכולים להעיד על יכולותיו.
את ההמלצות יש לשלוח ישירות למדור רישום.
 .2מכתב הצהרת כוונות  -המסביר מדוע המועמד רוצה ללמוד בתואר זה ומה יחשב בעיניו להצלחה .המכתב לא
יעלה על אלף מילים .את המכתב יש לשלוח ישירות למדור רישום.
במידת הצורך ועדת הקבלה עשויה להזמין את המועמד/ת לראיון אישי.

תכנית הלימודים
התכנית מציעה לימודים בשני נתיבים :נתיב מחקרי )עם תזה( ונתיב כללי )ללא תזה(.
יש אפשרות לעבור מהנתיב הכללי לנתיב המחקרי בתום השנה הראשונה ללימודים בכפוף לנוהל מעבר בין
הנתיבים ובאישור המחלקה והפקולטה.

30

ידיעון למועמדים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה לשנת הלימודים תשפ"ג )(2022-2023
מעודכן ליום ) 1.3.2022מונגש(

סטודנטים בנתיב הכללי ילמדו עד  12נק"ז במחלקות אחרות ,כגון :מנהל עסקים ,פוליטיקה וממשל ,חינוך ,ניהול
וישוב סכסוכים ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,ולימודי מגדר .השילוב של לימודי התקשורת עם תחום דעת נוסף ,מעניק
יתרון במציאות בה תקשורת מהווה רכיב מרכזי וחשוב בכל תחום.
קורסי החובה של שנה א' מרוכזים ביום אחד .ניתן לרכז את כל הלימודים לתואר שני בשנה אחת .בכל מקרה ,את
חובות השמיעה בתואר בשני הנתיבים יש להשלים תוך שנתיים.
תכנית הלימודים מפורטת בשנתון הפקולטה.
תנאי מעבר משנה ראשונה לשנייה:
לתלמידים בנתיב המחקרי :ממוצע של  85לפחות בכל הקורסים של לימודי תואר שני.
לתלמידים בנתיב הכללי :ממוצע של  80לפחות בכל הקורסים של לימודי תואר שני.
תלמידי שני הנתיבים שנדרשו להשלים קורסי השלמה חייבים בנוסף לסיים את קורסי ההשלמה בציון ממוצע של
 82לפחות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6477211 :או בדואר אלקטרוני. ophirsh@bgu.ac.il :

הוראת המדעים והטכנולוגיה
מטרת התכנית:
א .להקנות ללומד הסתכלות כוללת ומעמיקה על תהליכי ההוראה והלמידה של מתמטיקה ,מדעים וטכנולוגיה
בבית הספר ומחוצה לו ,ולתת כלים לפתח תהליכים אלו במערכת החינוך.
ב .להעניק לבוגר הזדמנות להתפתח כמורה-חוקר על סמך התובנות העולות ממחקריו.
ג .התכנית משלבת לימודים מתקדמים בשני תחומי דעת עיקריים :הוראת המתמטיקה והוראת הביולוגיה.
תנאי הרשמה:
 .1ציון ממוצע של  75לפחות לבעלי תואר במדעים  B.Sc.או  B.A.במתמטיקה ,מדעי הטבע או הנדסה.
 .2ציון ממוצע של  85לפחות לבעלי תואר בהוראה  B.Ed.שהתמחותם היא הוראת מתמטיקה ,מדעים או
טכנולוגיה.
 .3ציון ממוצע של  80לפחות לבוגרי תואר בטכנולוגיה  B.Techבתחומי ההנדסה השונים.
 .4רצוי תעודת הוראה ו/או ניסיון בהוראה.
 .5ציון  65לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' בנתיב הכללי ובנתיב המחקרי.

הערות:
 .1ועדת הקבלה המחלקתית עשויה להזמין לפי שיקול דעתה את המועמד לעבור בחינת מיון טרם הקבלה.
הבחינה תכלול קריאה וניתוח מאמר באנגלית.
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 .2מקרים חריגים יידונו ע"י ועדת הקבלה המחלקתית.
 .3תנאי ההרשמה הינם תנאים מינימאליים הנדרשים לצורך הרישום בלבד ואינם מהווים קבלה אוטומטית
לתכנית.
תכנית הלימודים
תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה בהתאם לנתיב הלימוד.
התכנית מציעה שני נתיבי לימוד:
נתיב כללי:
בנתיב זה על הסטודנטים ללמוד קורסים ,להכין עבודה מסכמת )סקירת מחקר בהוראת המדעים( ולהבחן בבחינת
הגמר.
נתיב מחקרי:
בנתיב זה על הסטודנטים ללמוד קורסים ,לכתוב עבודה גמר )תזה( ,להשתתף בסמינר תזה ולהבחן בבחינת גמר.
רישום לנתיב המחקרי אינו מספיק לביצוע המחקר ומותנה במציאת מנחה מסגל התכנית ובאישור ועדת מוסמכים
של התכנית והפקולטה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6461901 :או בדואר אלקטרוניtecheduc@bgu.ac.il :

תולדות האמנות ותרבות חזותית
הלימודים לתואר שני בתולדות האמנות מתנהלים בשני נתיבי לימוד על פי הפירוט הבא:
 .1נתיב מחקרי  -עם עבודת גמר
 .2נתיב כללי  -ללא עבודת גמר
תנאי הרשמה
 .1בעלי תואר ראשון בציון  80לפחות לנתיב הכללי ו 85-לפחות לנתיב המחקרי בתולדות האמנות במוסד
אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל.
 .2לבעלי תואר ראשון בתחומים אחרים שסיימו בציון  80לפחות במוסד אקדמי בארץ או בחו"ל תקבע תכנית
השלמות .היקף תכנית השלמות יקבע על פי הנתונים האישיים של כל מועמד.
 .3ציון  56לפחות בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' בשני הנתיבים.
תכנית הלימודים:
נתיב מחקרי
הלימודים בנתיב המחקרי יכללו קורסי חובה אשר יכשירו את הסטודנטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית בתחום
תולדות האמנות .במסגרת תחומי ההתמחות ילמדו הסטודנטים קורס מתקדם בניתוח יצירות וקריאת מקורות
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ראשונים .כן ידרשו הסטודנטים לקחת שני סמינרים  .עבודת הגמר )תזה( תהיה בנושא מחקר אישי בתיאום עם
המנחה.

בנוסף ,ניתן ללמוד באחת משתי מגמות הלימוד הבאות:
 .1מגמת אוצרות באמנות*  -תכנית הלימודים במגמה זו תכלול קורס עיוני ומעשי וקורס מתקדם בנושא
ההיסטוריה והתיאוריה של תערוכות ומוזיאונים .מגמת אוצרות הינה מגמה מחקרית עם דגש על שאלות
תאורטיות ומעשיות על אוצרות .קורסי הבחירה הנותרים והסמינר יתמקדו בתחום ההתמחות הרלוונטי לעבוד
הגמר )תזה( .לאותם סטודנטים שבוחרים את מגמת האוצרות ,עבודה זו משמעה פרויקט אוצרות המחייב
מחקר מלא ומעמיק בנושא התערוכה ,כתיבת מאמר קטלוגי מקיף ,איתור פרטים ורשימה קטלוגית וגיבוש
קונספציה לארגון החומר בחלל התצוגה.
 .2מגמת אוצרות במוזיאוני מורשת*  -במגמה זו מושם דגש על המורשת החזותית של ארץ ישראל ועל המחשה
של תכנים אוצרותיים באתרים ומוזיאונים היסטוריים בישראל .התכנית ,המתקיימת בשיתוף עם המועצה
לשימור אתרי מורשת בישראל ועם איגוד המוזיאונים בישראל ,שמה לעצמה למטרה להכשיר אנשי מקצוע
מיומנים .לסטודנטים ניתנת האפשרות לסטאז' במגוון מוזיאונים ואתרי מורשת בישראל.
הנחיה אישית  -לכל סטודנט יוצמד חבר סגל בכיר שילווה אותו במהלך לימודיו .עבודת הגמר בשתי מגמות
האוצרות תכתב בהנחיית מומחה מתחום האוצרות ומומחה מהתחום העיוני של פרויקט האוצרות.
*מצוין בגיליון הציונים בלבד.
נתיב כללי
על הסטודנטים בנתיב הכללי לסיים חובות שמיעה בקורסים ולהבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה בלימודים
ובתנאי שממוצע הציונים המשוקלל הינו  75לפחות.
הלימודים מתקיימים אחת לשבוע בימי חמישי במשך שנתיים אקדמיות .הקורסים כוללים התייחסות לאספקטים
של שימור ,איסוף ,קטלוג ותצוגה במוזיאונים היסטוריים ונושאיים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון 08-6477199 :או בדואר אלקטרוניarts@bgu.ac.il :
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מדעים קוגניטיביים
תוכניות הלימודים במדעים קוגניטיביים מיועדות להעניק לסטודנטים.ות ידע נרחב בתחומי חקר המוח ותהליכים
קוגניטיביים מתוך כוונה להכשירם לעיסוק במחקר באקדמיה ובתעשייה בתחומים אלו .הלימודים כוללים ידע מרמת
העקרונות החישוביים של המוח ,דרך הביולוגיה של מערכת העצבים וכלה ברמת האורגניזם השלם והמתנהג.
תחום חקר המוח הביא לאורך השנים תובנות רבות ליישומים החל מהרפואה ,דרך הנהגת רובוטיקה מתקדמת
ולימוד מחשבים לעיבוד מידע בדומה לבני אדם.
בשל כך ,חקר המוח פורס תחומי דעת רבים מדעיים שכולם קיימים בצורה רחבה באוניברסיטת בן-גוריון.
באוניברסיטה שלנו קיימים למעלה מ 40-חוקרים.ות העוסקים.ות באספקטים השונים של מדע המוח.
חוקרים.ות אלו משתייכים.ות לפקולטה למדעי הרוח והחברה ,לפקולטה למדעי הטבע ,הפקולטה למדעי ההנדסה
והפקולטה למדעי הבריאות.
מטרת התוכנית היא לאפשר מסגרת משותפת לחוקרים.ות אלו ודרכה תתאפשר קליטה של תלמידי מחקר
מצטיינים הבאים מרקע מגוון למחקר במדעי המוח ,תוך יצירת בסיס השכלה משותף וחיזוק התקשורת הבין-
תחומית.

הרשמה
מסלולי הלימודים פתוחים למסיימי תואר ראשון בהצטיינות )ממוצע  85לפחות( ,בכל תחום שהוא ובלבד שיעמדו
בקורסי ההשלמה הנדרשים בהתאם לרקע האקדמי שלהם.
נדרשת רמת מתקדמים ב' באנגלית בציון  75לפחות.
תוכניות הלימודים במדעי המוח מתנהלות בנתיב מחקרי בלבד והקבלה ללימודי ם תתאפשר עם מציאת מנחה לתזה
טרם ההרשמה.

משך הלימודים
שנתיים
לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 08-6428774 :או בדואר אלקטרוניcogsci@bgu.ac.il :
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לימודי אפריקה במסלול של קהילות בר-קיימא באפריקה
M.A in African Studies- The African Sustainable Communities Track
תנאי הרשמה
 .1בוגרי תואר ראשון ,מכל תחום לימוד ,בעלי ממוצע של  80לפחות בכדי להתקבל למסלול הכללי ,ו 85בכדי להתקבל
למסלול המחקרי.
 .2על המועמדים תחילה למלא את טופס ההרשמה האלקטרוני הנמצא בקישור הבא,Online registration form :
ולהעביר למייל של התכנית:
א .גיליון ציונים רשמי,
ב .תעודת תואר רשמית /אישור זכאות לתואר
ג.

קורות חיים,

ד .שני חיבורים )הוראות לכתיבת כל חיבור ניתן למצוא בקישורים הבאים,(Essay 1, Essay 2 :
ה .שני מכתבי המלצה שיוגשו ישירות למייל התכנית.
כמו כן ,כל מועמד יצטרך לעבור ראיון אישי שייקבע לאחר אישור על תשלום דמי ההרשמה לתואר.
מעבר לכך ,לא יהיו דרישות נוספות לקבלה לתואר ,כולל קורסי השלמה ,שכן קורסי החובה המוצעים בתואר נועדו לספק את
בסיס הידע הדרוש לכלל הסטודנטים להשלמת התואר.
תכנית הלימודים
הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד ,נתיב מחקרי )עם עבודת גמר( או נתיב כללי )ללא עבודת גמר(.
סטודנטים משני המסלולים מחוייבים לקחת את קורסי הליבה המוצעים בתכנית ,את 'סדנת הפרויקט' וכן לבצע מחקר/
התמחות בקהילה מקומית באפריקה .פרויקט מחקר/התמחות :במהלך הסמסטר השלישי לתואר ,הסטודנטים יצאו לפרויקט
מחקר/התמחות בת  3חודשים ביבשת אפריקה .סטודנטים במסלול המחקרי ידרשו להגיש עבודת תזה המבוססת על
הפרויקט מחקר .סטודנטים במסלול הכללי ידרשו להגיש דו"ח על הפרויקט שביצעו.
משך הלימודים – תכנית הלימודים במסלול של 'קהילות בר-קיימא באפריקה' במערכת מלאה מתוכננת לשנה וחצי )שלושה
סמסטרים( .על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה לתואר )קורסים פרונטליים( תוך שני סמסטרים מתחילת הלימודים.
במהלך הסמסטר השלישי ללימודים ,על הסטודנטים לבלות לפחות  3חודשים של התמחות/פרויקט מחקר ביבשת אפריקה.
סיום הלימודים תוך שלושה סמסטרים מחייב את הסטודנטים ללמוד את כל הקורסים כפי שמפורט בהמשך .סטודנטים
הלומדים בנתיב המחקרי ,שלא יגישו את עבודת הגמר שלהם בתום הסמסטר השלישי ללימודים ,יוכלו להגיש את עובדת
הגמר שלהם בתום שני סמסטרים נוספים ,בהתאם להמלצת מנחה ובאישור ראש התכנית.
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר התכנית:
/https://www.africacentre.co.il/en/ma-african-sustainable-communities
לפנות למחלקה בדואר האלקטרוני africama@bgu.ac.il :או בטלפון08-6428262 :
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