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לימודים לתואר שני
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ידיעות כלליות
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתקיימים לימודים לקראת התואר השני בפקולטות הבאות:
פקולטה למדעי הרוח והחברה  -מתקיימים לימודים לתואר שני ( )M.A.במחלקות ובתכניות הבאות :מקרא ,ארכיאולוגיה,
גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,היסטוריה של עם ישראל ,היסטוריה כללית ,מחשבת ישראל ,חינוך ,הוראת המדעים והטכנולוגיה,
כלכלה ,פילוסופיה ,ספרות עברית ,לשון עברית ,עבודה סוציאלית ,ספרויות זרות ובלשנות ,לימודי מזרח התיכון ,תקשורת,
פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,ניהול וישוב סכסוכים ,לימודי מגדר ,תולדות האמנות ותרבות חזותית ,מדעים קוגניטיביים,
פוליטיקה וממשל
פקולטה למדעי הטבע  -מתקיימים לימודים לתואר שני ) (M.Sc.במחלקות :מתמטיקה ,מדעי המחשב ,פיסיקה ,כימיה ,מדעי
החיים ,מדעי הגיאולוגיה והסביבה.
פקולטה למדעי ההנדסה  -מתקיימים לימודים לתואר שני ) (M.Sc.במחלקות :הנדסת חשמל ומחשבים ,הנדסת מכונות ,הנדסה
כימית ,הנדסת תעשיה וניהול ,הנדסת חומרים ,הנדסה גרעינית ,הנדסת ביוטכנולוגיה ,הנדסה ביורפואית ,הנדסה סביבתית,
ניהול והנדסת בטיחות ,הנדסת אלקטרואופטיקה ,הנדסת מכטרוניקה ,הנדסת אנרגיה ,הנדסת מערכות תוכנה ומידע ,הנדסת
מערכות תקשורת ,אבטחת המידע המקוון ,הנדסת בניין .
פקולטה למדעי הבריאות  -מתקיימים לימודים לתואר שני ) (M.Med.Sc.במחלקות :מיקרוביולגיה ,אימונולוגיה וגנטיקה,
פיזיולוגיה וביולוגיה תאית ,ביוכמיה ופרמקולוגיה קלינית ,אפידמיולוגיה ,סוציולוגיה של הבריאות ) (M.A.בלימודי הזקנה
)גרונטולוגיה) במסגרת המחלקה לסוציולוגיה של הבריאות ( )M.P.H.בבריאות הציבור במסגרת המחלקה לאפידמיולוגיה .בבית
הספר למקצועות בריאות קהילתיים ע"ש רקאנטי מתקיימים לימודים במחלקות )M.N.( :בסיעוד )M.E.M.( ,ברפואת חירום,
( )M.P.T.בפיזותרפיה ,ו )M.Sc.(-ברוקחות.
פקולטה לניהול – מתקיימים לימודים לתואר שני במחלקות :מנהל עסקים ( ,)M.B.A.מנהל ומדיניות ציבורית ( ,)M.A.ניהול
מערכות בריאות ,)M.H.A.( ,ניהול תיירות ומלונאות (.)M.A.
בית הספר הבינלאומי ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ ,הפועל במסגרת המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין -מתקיימים
לימודים לתואר שני בלימודי מדבר ( M.A.או  )M.Sc.במחלקות הבאות :הידרולוגיה ואיכות מים ,לימודי מדבר ,אקולוגיה ,ממשק
ושמירת טבע.
קמפוס אילת -מתקיימים לימודים לתואר שני במחלקות :מנהל עסקים ( )M.B.A.חינוך ( )M.A.במסלול למנהל ,חברה ומדיניות
החינוך ,יעוץ חינוכי והשלמה לתיזה ,עבודה סוציאלית ( ,)M.A.לימודי המזרח תיכון ( ,)M.A.סיעוד (.)M.N.

לימודים שלא לתואר
בעלי תואר ראשון בלבד ,המעוניינים ללמוד קורסים מתואר ראשון או שני במסגרת לימודים מיוחדים שלא לתואר ,יכולים ללמוד
במסגרת זו במשך שנה אחת בלבד.
הקבלה ללימודים היא במעמד "מיוחד שלא לתואר" והיא מותנית באישור ועדת הקבלה של המחלקה אליה מבקשים
המועמדים להתקבל ובאישור ועדת הקבלה הפקולטית.
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בתום שנת ההשלמות ,על המועמדים המעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני להירשם מחדש כמקובל במדור רישום .הבקשה
תידון על פי נתוני הקבלה באותה עת והישגיהם במסגרת הלימודים שלא לתואר .אין המחלקה מתחייבת לקבלה.
לא יטופלו בקשות של מועמדים אשר לא ימלאו אחר הדרישות המצוינות לעיל.
מועמדים שלמדו באוניברסיטאות בחו"ל או בשלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל
בעלי תואר אקדמי מאוניברסיטה מחו"ל או משלוחת לימודים בארץ יכול להירשם ללימודים אקדמיים באוניברסיטה בתנאי שעמד
בתנאים הבאים:
 .1מוסד האם הנו מוסד מוכר כמוסד להשכלה גבוהה בארצו ופועל בהתאם לחוקי ההשכלה הגבוהה בארצו.
 .2המוסד להשכלה גבוהה בחו"ל קיבל מהמועצה להשכלה גבוהה רישיון פעולה לקיים בישראל שלוחה ללימודים אקדמיים.
 .3על המועמד להציג אישור לפיו מוסד האם בחו"ל מכיר בלימודים המתקיימים בשלוחה בארץ ,כולל הכרה לצורך קבלה
ללימודים לתארים גבוהים.
 .4על המועמד להציג גיליון ציונים קביל המפרט את הקורסים שנלמדו ,תוך ציון מפורש של הקורסים שנלמדו בשלוחה ושל
הקורסים שנלמדו בחו"ל ופרשיות הלימוד של כל אחד מהם (הסילבוס) .מועמד לפקולטה למדעי ההנדסה יציג גם את דירוג
בוגרי המחזור בו למד.
 .5א .בעל תואר אקדמי מאוניברסיטה מחו"ל /שלוחה בארץ של אוניברסיטה מחו"ל ,המבקש להתקבל ללימודים לתארים
גבוהים ,בחלק מהמחלקות יחויב בבחינות כניסה כמקובל GMAT :או .GRE
ב .מועמד שהגיש בקשה להירשם ,במהלך שהותו בחו"ל ,לתואר שני בפסיכולוגיה לכל המגמות פרט למגמה הניסויית:
קוגניציה ומח וחברתית חייב בבחינות  GREכללי ונושאי.
ג .מועמד למחלקה למתמטיקה ופיסיקה באנגלית חייב ב GRE-נושאי.
פטור מבחינת ה :GRE-מועמד שכל תקופת לימודיו לתואר ראשון התקיימו במוסד האם בחו"ל .קבלת הפטור טעונה באישור
ועדת קבלה .זכאי לפטור :בעל תואר . D.M.D. ,ph.D. ,M.D
על המועמד להמציא אישור מקורי בלבד של תוצאות מבחן ה GMAT-או ה.GRE-
 .6מועמד שהמציא את כל המסמכים המוזכרים לעיל ,בקשתו תועבר לוועדת הוראה של המחלקה אליה הציג מועמדותו,
לבחינת אפשרות קבלתו .הוועדה תדון בבקשת המועמד לאור ההישגים האקדמיים ותוצאות בחינת  .GMAT/GREמועמד
יתקבל בהתאם לדרישות ותנאי ועדת קבלה מחלקתית ופקולטית.
הערות:
פרטים בדבר בחינת ה GMAT-ניתן לקבל בטלפון 03-6133664 :בימים ב’ ו -ד’ בין השעות 8.30 :ל15.00 -
וכן באתר האינטרנטGMAT :
פרטים בדבר בחינת ה GRE-ניתן לקבל באתר האינטרנטETS GRE :
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מלגות שכר לימוד לתואר שני במסלול מחקרי ,למשרתים בשירות חובה או
קבע
תוענק מלגת שכר לימוד למשרתי שירות חובה או קבע ,שילמדו לתואר שני במסלול מחקרי ,כדלקמן:

זכאים:
 .1משרתי שירות חובה ,שלומדים לתואר שני במסלול מחקרי.
 .2משרתי שירות קבע ,שלומדים לתואר שני במסלול מחקרי בוגרי אחת מהתכוניות הבאות :תלפיות ,פסגות ,ארזים ,חבצלות,
ברקים.

תחומי לימוד מזכים:
 .1לימודים לתואר שני מחקרי בפקולטה למדעי ההנדסה.
 .2לימודים לתואר שני מחקרי בפקולטה למדעי הטבע.
 .3לימודים לתואר שני מחקרי במחלקה ללימודי מזרחי התיכון בפקולטה למדעי הרוח והחברה.

גובה המלגה:
מלגת שכר לימוד תהיה בהתאם להיקף הלימודים לתואר וגובה שכ"ל הנורמטיבי ולא יותר מ.200% -

קריטריונים לקבלת הזכאות:
 .1סיום לימודים לתואר שני במסלול מחקרי במחלקות הר"מ בהצלחה.
 .2במקרה של הפסקת לימודים (בין עזיבה ובין מעבר למוסד אקדמי אחר) או השלמת תואר שלא במסלול מחקרי ,יחויב
הסטודנט בהחזר מלוא מלגת שכ"ל.

הרשמה
דרישות ההרשמה לפקולטות ולמחלקות מפורטות בפרק המיועד לכל פקולטה.

תכנית הלימודים
תכנית הלימודים של המועמדים שהתקבלו הינה בהתאם למפורסם בשנתון הפקולטה ובאתר המחלקתי .מידע ופרטים בדבר
הרישום לקורסים ומועדיו יישלחו בנפרד ע"י הפקולטות .סטודנטים אשר לא יערכו רישום לקורסים ,יחשבו כמי שלא ממשו
לימודיהם .הודעת הקבלה תקפה לסמסטר הקבלה בלבד.
השלמת הדרישות לתואר "מגיסטר ומוסמך" כוללת :השתתפות בקורסים ,כתיבת עבודת גמר ובחינת-גמר בהתאם לתקנות
ללימודי מוסמכים ,של כל פקולטה.

הפסקת לימודים/חופשת לימודים
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודיהם של סטודנטים ,אשר לא עמדו בהתחייבויותיהם
האקדמיות והאחרות ,או שלא מילאו אחר התנאים ,אשר הוטלו עליהם בעת קבלתם .סטודנטים החוזרים מהפסקת לימודים
חייבים להירשם מחדש ולעמוד בדרישות הקבלה של המחלקה.
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סטודנטים המבקשים להפסיק את לימודיהם ,יודיעו על כך למזכירות מוסמכים בפקולטה .סטודנטים שהפסיקו את לימודיהם
ומבקשים לחזור ללימודים יחויבו להשלים את לימודיהם בהתאם לתכנית הלימודים החדשה .מועמדים שהתקבלו ללימודים ,לא
נרשמו לקורסים ואינם מעוניינים לממש קבלתם ,יודיעו על כך למדור רישום.
סטודנטים רשאים לבקש חופשת לימודים לשנה אקדמית אחת או לשני סמסטרים במהלך התואר האקדמי( .בפקולטה למדעי
הרוח והחברה ,לא ניתן לצאת לחופשת לימודים במהלך השנה הראשונה) .הפניה תעשה בכתב למזכירות המחלקה ,ועדות
ההוראה המחלקתיות ידונו בכל בקשה לגופה וועדת מוסמכים פקולטית תאשר או תדחה את הבקשה .סטודנטים שבקשתם
לחופשה אושרה ,חייבים בתום החופשה לחדש את הרשמתם באמצעות מדור רישום.
סטודנטים שלא ישובו ללימודים בתום החופשה המאושרת ,יופסקו לימודיהם.

בחינות
נוהל בחינות מפורסם באתר האינטרנט :אוניברסיטת בן גוריון בנגב  :בחוצץ המנהלה – מזכירות אקדמית :המזכירות האקדמית

עבודה כעוזרי הוראה
תלמידים לתואר שני המעוניינים להתקבל גם לעבודה כעוזרי הוראה ,יוכלו לברר פרטים בנדון על-ידי פניה למחלקה .קבלתם
לתעבודה תותנה במספר המקומות הפנויים ובמספר המועמדים.
הערה :קבלה ללימודים איננה מהווה אישור למתן מלגה/משרה או תעסוקה באוניברסיטה.

אוניברסיטת בן -גוריון בנגב שומרת לעצמה את הזכות בשעת הצורך ,להכניס שינויים בתנאי הקבלה והלימודים ללא
הודעה מוקדמת

