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בית הספר ללימודים מתקדמים נהלי 
 תשע"ט

 
 graduate-school.biu.ac.ilהערה: ייתכנו שינויים, ניתן להתעדכן באתר בית הספר 

 

 
 תפקידי בית הספר

 בין היתר:
 ;אישור הקריטריונים המחלקתיים לקבלת סטודנטים 

 ;אישור תנאי קבלה וחריגים, כולל דרישה לעריכת בחינת כניסה למועמדים 

 הקריטריונים המחלקתיים לאישור הצעות מחקר; אישור 

 ;פיקוח על מטלות סיכום במסלול ללא עבודת מחקר 

 ;אישור מנחים והצעות מחקר לתואר שני ושלישי 

 שיפוט עבודות מחקר לתואר שני ושלישי;טיפול ב 

 ;אישור תכניות לימודים חדשות לתארים מתקדמים 

  ס וכו'(;)סטטולתארים מתקדמיםהסטודנטים  כמינהלשירות 

 לרבות מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים,הענקת מלגות לסטודנטים )הצטיינותאחריות אקדמית ל , 
 וסיוע(;

 ;קבלת החלטות על קבלה ללימודים 

  המחלקות ועל הרכב הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמיםהפקולטות ופיקוח על; 

  ;ייעוץ למועמדים 

 וכן סיוע וייעוץ למנחים ולראשי הוועדות בתחומים שונים יםהקניית ידע לסטודנטסיוע בלימודים ו ;
 ; המחלקתיות לתארים מתקדמים

 לאפיקים עתידיים. םהכוונתו לאחר סיום התואר יםליווי הסטודנט 

 
 ועדות מחלקתיות

 .הוועדה המחלקתית מייצגת את המחלקה מול בית הספר ללימודים מתקדמים 

  מתקדמים, ובה לפחות שלושה חברים מדרגת מרצה בכיר בכל מחלקה תוקם ועדה מחלקתית לתארים
ובא . הרכב הוועדה, לרבות היו"ר, יומעלה, שהם בעלי ניסיון בהנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים. ראש המחלקה יכול להיות יו"ר הוועדה המחלקתית.

 כמידת . קתית במספר חברים קטן משלושהית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לאשר ועדה מחלב
  אין להחליף את כל חברי הוועדה המחלקתית בו זמניתהאפשר 

 
 ת:והמחלקתי ותטיפול של הוועדהתחומי 

 ;הצעת הקריטריונים לקבלת סטודנטים למחלקה למסלולים השונים 

 ;הצעת הקריטריונים לאישור הצעות מחקר 

 יםהמלצה על קבלה או דחייה של מועמד; 

  תזות ועבודות דוקטוראישור של הצעות מחקר, המלצה בדבר; 

 ;המלצה על מינוי מנחים ובוחנים 

  פיקוח על ביצועה; והמטלה לסיכום הלימודים לתואר שני ללא תזה המלצה על 

 בלוחות הזמניםם ופיקוח על עמידת יםהסטודנט מעקב אחר התקדמות; 

  פטור, המרה והכרה בקורסים;המלצה על 

  םים הנוגעים ללימודיאחרם יבעניינים אקדמיטיפול. 
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 מועדים והליך ההרשמה
 

 תואר שני
 (.21.1.2018)ח תשע"שבט ב ה'פתיחת ההרשמה: יום א', 

  סיום ההרשמה:
 (.18.2.18) ג' באדר, תשע"ח, א'יום  -למגמות קלינית וקלינית של הילד  המחלקה לפסיכולוגיה:

 (.22.3.18) באדר, תשע"ח ו, ה'יום  –למגמה הארגונית חברתית  
 תמשך ההרשמה על בסיס מקום פנוי. –למגמה קר"מ  

 (.29.3.18) ח , תשע"י"ג ניסן, ה'יום  תכנית ההשלמה בעו"ס:
 .(30.4.18ח )' באייר, תשע"ט"ו', ביום  יתר המחלקות:

 קדמים.בחלק מן המחלקות תימשך ההרשמה על בסיס מקום פנוי. פרטים במשרדי בית הספר ללימודים מת
 

 הליך ההרשמה 
 http://graduate-school.biu.ac.il/rishumיש להירשם בקישור הבא: 

 
 מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 .תעודה או אישור זכאות לתואר הראשון .1
בחתימה ובחותמת המוסד אשר העניק את התעודה או  בלבד *נדרש העתק רשמי ומקורי או צילום מאושר 

או בדוא"ל לא את האישור. צילומים החתומים על ידי עו"ד וכן מסמכים שיישלחו באמצעות הפקס 
 .יתקבלו

 .דוח ציונים .2
של דוח הציונים, הכולל את הציונים של כל שנות  בלבד *נדרש העתק רשמי ומקורי או צילום מאושר 

 .וממוצע הציונים הסופיהלימודים לתואר הראשון 
לצרף גיליון ציונים של כל ארבע שנות לימודיהם, כולל ממוצע סופי משוקלל של  .B.Edעל בוגרי  

 ..B.Ed-תעודת ההוראה ושל ה
 ונים במוסד שבו למדו את התואר הראשון.בעלי גיליונות ציונים מחו"ל נדרשים להמציא סקאלה של הצי 
מועמדים הלומדים בשנת הלימודים האחרונה לתואר יצרפו אישור מהמוסד שבו הם לומדים, עם פירוט  

הקורסים החסרים לסיום התואר. כמו כן עליהם להגיש דוח ציונים עם ממוצע רשמי של הלימודים עד זמן 
 .או מאושר עותק מקורי –הגשת הבקשה 

 *.עותק מקורי או מאושר –ן לצרף מסמכים על לימודים נוספים שנלמדו מעבר לתואר הראשון נית .3
 הכולל שם, מספר הזהות ותאריך הלידה. צילום העמוד בתעודת הזהות    .4
 )ראו להלן(. אישור על תשלום דמי פנייה     .5
 

 המסמכים שיצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.
 

 .2-ו 1 מסמכיםאת אילן פטורים מלצרף -בראוניברסיטת תואר ראשון במועמדים שלמדו וסיימו 
 
 

 הטיפול במועמדות יימשך רק אם הנתונים שיימסרו 
 לבית הספר ללימודים מתקדמים יוגשו בשלמותם.

 
 
 
 
 
 

 
ללימודים * המבקש לאשר מסמך באוניברסיטה יציג את המסמך המקורי וצילום של המסמך בשעות הקבלה במשרדי בית הספר 

הצילום יאושר והמסמך המקורי יוחזר לבעליו. ליד בנין שטרן. 19/502מתקדמים או במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל 
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 !לב לתשומת

 . בשלמותו ההרשמה חומר את להגיש יש

 .לדיון הבקשה תובא לא, יותר או אחד מסמך בהיעדר

 הרשמדמי ה
 

 ₪(. 413דמי פנייה ₪ +  45)דמי ערכת הרשמה ₪  458סה"כ דמי הרשמה 
 

הייתה ששנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון  אילן-ברבעלי תואר קודם של אוניברסיטת לסטודנטים 
 :ומעלה ותשע"

 ₪(. 207דמי פנייה ₪ +  45)דמי ערכת הרשמה ₪  252סה"כ דמי הרשמה 
 

 .םאת הרשמת וללימודים או ביטל ולא התקבללא יוחזרו גם למועמדים ש ההרשמהדמי 
 

 פטורים מדמי פנייה
או ללימודי תעודה שבטיפול בית הספר ללימודים לתואר שני ח מועמדים הלומדים בשנת הלימודים תשע"

 פטורים מדמי פנייה. –אילן ושילמו דמי פנייה עבור לימודי התעודה -מתקדמים באוניברסיטת בר
 

 רישום למחלקה נוספת
הרשמה טופס ימלאו  למחלקה נוספתלהגיש מועמדות  יםמועמדות לאחת המחלקות ומבקש ושהגיש יםמועמד

 . graduate-school.biu.ac.il הטופס ניתן לקבל במדור שמ"ע או להורידו מאתר האינטרנט. את למחלקה נוספת
ש"ח. את שובר התשלום ניתן  207דמי פנייה בסך ישלמו   שלישיתלהתקבל למחלקה  יםהמבקש יםמועמד

  , ליד בניין שטרן.19/502לקבל במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל 
 

, קומת 403עדי ההרשמה במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים, בנין את חומר ההרשמה ניתן למסור במו
 , ליד בניין שטרן.19/502הכניסה, וכן במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל 

 
 למועדי סיום ההרשמה. הקודםלשאת חותמת דואר עם תאריך  חייבחומר ההרשמה הנשלח בדואר 

 המועד הקובע הוא מועד המשלוח ולא מועד התשלום.
 

נשלחות בדואר בלבד, ואינן נמסרות בטלפון. ניתן להתעדכן גם במערכת תשובות על קבלה או אי קבלה 
 המידע האישי באתר האינטרנט של האוניברסיטה. 
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 שלישיתואר 
 

 הרשמדמי ה
 ₪(. 413דמי פנייה ₪ +  45)דמי ערכת הרשמה ₪  458סה"כ דמי הרשמה 

 
 :ניתן להגיש מועמדות לתואר שלישי במהלך כל השנה, למעט

 * למחלקה לפסיכולוגיה, אשר בה הרישום מסתיים בסוף חודש אפריל.
 יוני.-פברואר* לבית הספר לעבודה סוציאלית, אשר בו הרישום נעשה בחודשים 

 יש לפנות למזכירות המחלקה לפני ביצוע תשלום והרשמה. – * המחלקה למדעי המדינה
 

 למועמדים ולסטודנטים לתואר שלישי –הוראות ונהלים 

  נהלים להגשת מועמדות 
מועמדות ללימודים לתואר שלישי יש להגיש על גבי הטפסים המתאימים. את הטפסים ניתן להוריד מאתר  .א

 . http://graduate-school.biu.ac.il/rishumבית הספר ללימודים מתקדמים: 

 וזכרים בהם.ואת כל המסמכים המפנייה לטפסים יש לצרף דמי 
 .םאת הרשמת וללימודים או ביטל ולא התקבלש יםמועמדגם ל דמי הפנייה אינם מוחזרים

 יש להגיש את  חומר ההרשמה בשלמותו. 

 בהיעדר מסמך אחד או יותר לא תובא הבקשה לדיון.
 

. בשום מקרה אין באישור זה משום הודעה על /תאישור על קבלת הטפסים והמסמכים יישלח למועמד .ב
 קבלת המועמד ללימודים.

ידי עורך -בית הספר יתייחס רק למסמכים רשמיים ומקוריים או לצילומים מאושרים. צילומים חתומים על .ג
 .יתקבלו לאדין וכן מסמכים שישלחו באמצעות פקס או אמייל 

את המסמך המקורי ושני צילומים בשעות הקבלה במשרדי בית הספר ללימודים  ולאשר מסמך יציג יםהמבקש
ליד בניין שטרן. הצילומים יאושרו והמסמך המקורי יוחזר  19/502מתקדמים או במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל 

 לבעליו.
פר הודעה על פתיחת תיק ופירוט המסמכים החסרים. בית הס ומסמכים חסרים יקבל ושהגיש יםמועמד .ד

ללימודים מתקדמים ימתין חודשיים להשלמת המסמכים. אם לא יגיעו המסמכים במהלך פרק הזמן הזה 
 דמי הרישום לא יוחזרו.. םלפי דרישתם מסמכיהבחזרה את  ויקבל יםוהמועמד הרשמהבוטל הת

 התיק יובא לדיון בבית הספר ללימודים מתקדמים רק לאחר השלמת כל המסמכים.
שנית ם להגיש את מועמדות םרשאי לה בשל אי המצאת כל המסמכים הנדרשים בקשתם בוטש יםמועמד .ה

 .יםחדש יםבדמי רישום כמו מועמד ויחויבהם אחרי הגשת כל המסמכים הדרושים. במקרה זה 
עם השלמת התיק יתחיל הטיפול בהכנתו לדיון. הוועדה המחלקתית תעביר את המלצתה לאישור בית  .ו

הודעה , תישלח למועמד/ת החלטת בית הספר ללימודים מתקדמיםהספר ללימודים מתקדמים. לאחר 
  .בכתב

 

 קבלה
נוהלי הלימודים המופיעים בחוברת זו, באתר מערכת השעות ובחוברת ההרשמה יחולו על הסטודנט כפי 

 ,עם זאת ו לאחר הפסקה ללא אישור.שפורסמו בשנת לימודיו הראשונה במחלקה אלא אם כן חידש לימודי
, המרצים המלמדים את יםסדרי הקבלה, תכנית הלימודים )תכני הקורסלשנות את רשאית האוניברסיטה 

ביטול מגמות לימוד, הכנסת שינויים בלוח זמני הקורסים וביטול  גוןהקורסים וכיו"ב(, ומערכת הלימודים )כ
 םלימודיהבשנת ייתה נהוגה המכסה הכוללת של שעות הלימוד כפי שהלא תשתנה קורסים(, ובלבד ש

 .סטודנט/יתהראשונה של ה

 להשתתף בקביעות בכל השיעורים והסמינריונים. יםעל הסטודנט 

  בכל  ועמידה הקורסים המתקיימים בשפה העבריתללמידת  ידע בעברית שיספיקנדרש מהסטודנט/ית
 המטלות הנדרשות בהם.

  מועמדים בוגרי אוניברסיטאות בחו"ל או בוגרי שלוחות בארץ של אוניברסיטאות בחו"ל, המגישים תעודות
וגיליונות ציונים מארצות חוץ, יגישו מסמכים מקוריים ורשמיים בלבד, הכוללים את הממוצע הסופי, את 

עודה מבחינת סקלת  הציונים של המוסד שבו למדו ואישור מהשגרירות של אותה מדינה על ערך הת
 הזכות להתקבל לתואר שני או שלישי )לפי התואר בו הוא מעוניין להתקבל( במוסד אקדמי. 

נוסף על אלה, יש לצרף גם תרגום מקורי ורשמי לאנגלית שנעשה על ידי מתורגמן מוסמך מישראל. 
 כלול את כל המסמכים שהוזכרו לעיל.יהתרגום 

 
בית הספר ללימודים מתקדמים יטפל בבקשות של בעלי תארים אקדמיים ממוסדות אקדמיים בחו"ל 

שלוחות לימודים בישראל, והמבקשים להתקבל ללימודי התואר השני או השלישי, רק אם ימלאו אחר המקיימים 
 התנאים הבאים:

http://graduate-school.biu.ac.il/rishum
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ראל שלוחה המוסד להשכלה בחו"ל קיבל אישור פעולה מהמועצה להשכלה גבוהה לקיים ביש .א
 ללימודים אקדמיים בשנים שבהן התקיימו הלימודים. 

 על המועמד להמציא על כך אישור מהמועצה להשכלה גבוהה. 
 מוסד הֵאם מוכר בארצו כמוסד להשכלה גבוהה. .ב
על המועמד להמציא אישור, שלפיו מוסד הֵאם בחו"ל מכיר בלימודים המתקיימים בשלוחה בארץ,  .ג

 ללימודי התואר השני או השלישי.כולל הכרה לצורך קבלה 
על המועמד להמציא גיליון ציונים מאושר, המפרט את הקורסים שלמד, תוך ציון מפורש של הקורסים  .ד

 שנלמדו בשלוחה ושל הקורסים שנלמדו במוסד הֵאם.
המועמד חייב לציין במפורש אם קיבל את זכאותו לתואר בגין השתתפות בפועל בקורסים, או בגין  .ה

 שיטת "למידה מרחוק".לימודים ב

 
 הנחיה  

  לתואר . מנחים מדרגת מרצה במסלול הרגילאילן -חברי הסגל הבכיר של אוניברסיטת ברמנחים לתואר שני יהיו
 מדרגת מרצה בכיר במסלול הרגיל. אילן -יהיו חברי הסגל הבכיר של אוניברסיטת ברשלישי 

  סטודנטים לתואר שני או שלישי רק באישור ביתשאינם מקיימים דרישות אלה יוכלו להנחות לבד מרצים-
הספר ללימודים מתקדמים, שיינתן במקרים חריגים ביותר לפי בקשת המחלקה, שתועבר לפני תחילת 

 . ההנחיה

  ,י, חברבעלי תואר ד"ר בתחוםמובהקים  יםמומחחברים בסגל הבכיר של מוסד אחר להשכלה גבוהה 
 ויוכלאילן -תואר שלישי בעלי דרגת מרצה באוניברסיטת ברוב, אילן-של אוניברסיטת בר הסגל הזוטר

אישור הנחיה מבית הספר ללימודים  ולהנחות בשיתוף עם מרצה בדרגה המתאימה, וזאת בתנאי שקיבל
  .נו על גבי העבודהיצוי שמות כל המנחים מתקדמים. 

ת מרצה בכיר קליני לתואר שני בדרג – סגל במסלול הקליני ילהנחות גם חבר םבפקולטה לרפואה רשאי
 חבר קליני ומעלה. סורומעלה, ולתואר שלישי בדרגת פרופ

  יחד עם אישור הצעת המחקר.יינתן אישור המנחה 

 להנחות עבודות להתחיל  םרשאים לגמלאות ושעדיין לא חלפו חמש שנים ממועד פרישת וסגל שפרש יחבר
וקבלת הלימודים עד סוף  סטודנט/יתהאת תחייבו בכתב כי ינחו מחקר, בתנאי שעם הגשת הצעת המחקר י

עד  סטודנט/יתאת ה ובכתב כי ינח וצהירי הנחיה שנתיים לפני הפרישה לגמלאותו בתחיליש יםהתואר. מנח
 וקבלת התואר. הלימודיםסוף 

  להדריך סטודנטים למחקר  םחמש שנים ממועד הפרישה לגמלאות רשאיחברי סגל בכיר בגמלאות שחלפו
בית הספר ללימודים מתקדמים. בית הספר לפי בקשת המחלקה ובאישור  ללא הוספת מנחה נוסף

 . חבר הסגל הבכיר של האוניברסיטהללימודים מתקדמים רשאי לדרוש הוספת מנחה 

 וא שפרש לגמלאות ולמנחים אחרים שאינם חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה ה ההתשלום למנח
 המחלקה.הפקולטה ובאחריות 

 
 זרהכתיבת עבודה בשפה 

 כתיבת הצעת מחקר, עבודת גמר לתואר שני )תזה( ודיסרטציה לתואר שלישי בשפה האנגלית:
ניתן יהיה לכתוב באנגלית הצעות מחקר ועבודות תזה ודוקטורט, לרבות עבודות דוקטור הנכתבות כאסופת 

עד הגשת הצעת הנדרשות במחלקה ת האנגלית ואת חוב ומילא מאמרים, ללא בקשת אישור, ובלבד שהסטודנט/ית
 .המחקר

תקציר עברי  לכלול עבודת גמר לתואר שני )תזה( ודיסרטציה לתואר שלישי בשפה האנגלית חייבהצעת מחקר, 
 ואנגלי בגוף העבודה.

 
להצעת מחקר הכתובה באנגלית יש לצרף תקציר בעברית בהיקף של כעמוד. לתזה או לעבודת דוקטור יש 

 לבית הספר ללימודים מתקדמיםעם הגשת העבודה יומצא  עמודים 10-5-לצרף תקציר בעברית בהיקף של כ
 , כי העבודה ראויה מבחינת השפה. לשוןמאת עורך  בכתב מהמנחה או אישור

 
 
. 

 
שאינה עברית או בשפה עבודת דוקטור לרבות עבודה הנכתבת כאסופת מאמרים כתיבת הצעת מחקר, תזה ו

 אנגלית 
זאת בשפה שאינה עברית או אנגלית, וניתן לכתוב את הצעת המחקר או את עבודת המחקר במקרים מיוחדים 

בית הספר ללימודים מתקדמים. הבקשה תידון בבית הספר ללימודים מתקדמים באישור הוועדה המחלקתית ו
 רק לאחר שתתקבל התחייבות מהמחלקה, כי יש בנמצא שופטים השולטים בשפה המבוקשת.  

 ו בעברית או באנגלית בלבד.יכתבים יחוות דעת השופט
סטודנטים הלומדים במחלקות לצרפתית ולערבית אינם נדרשים לאישור מיוחד להגשת העבודה בשפה 

  , ובלבד שיעמדו בתנאים המצוינים לעיל.הנלמדת במחלקה

 



6 

 

 מנחה ה או הוספה של החלפ ,שינוי נושא המחקר 
מנחה )לאחר אישור הצעת או בכותרתו או להחלפה או להוספה של בנושא המחקר  שינויבקשה מנומקת ל

לבקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים בצירוף המלצת המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית.  תוגש המחקר(
 .יצורפו גם הסכמות המנחים החדשיםהמנחה להוספה או להחלפה של 

 
 הלימודיםתנאים לסיום 

 אוניברסיטה. התזה על הסטודנט/ית להיות רשום/ה כסטודנט/ית הבשנה שבה מוגשת עבודת הדוקטור או 
יהדות בלימודי יסוד בההשתתפות בבחינה על התזה מותנית בקבלת ציונים חיוביים בכל הקורסים, כולל 

 . על המחלקה לוודא זאת. , בממוצע הנדרששפה זרהבו
לל סיום חובות השמיעה של קורסים, כוהאקדמיות,  חובותהלסיים את כל עד תום תקופת הלימודים לתואר יש 

התזה והגשת עבודה מתוקנת )ככל שנדרשו תיקונים( וכן אישור הבחינה על הגשת התזה או עבודת הדוקטור, 
 . ףעל פי התקנון בשכר לימוד נוס ויחויבים שלא יעמדו בתנאים אלה סטודנטהתזה או הדוקטורט. 

 

 עליהמבחן הו התזה לתואר שניהגשת  ימועד
להגיש את עבודת הגמר לאישור הוועדה המחלקתית  מומלץכדי להימנע מחיוב שכר לימוד נוסף כמפורט לעיל, 

כשלושה חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים העוקבת, וזאת כדי שיהיה סיפק בידי הסטודנט לבצע תיקונים אם 
 בהוראות לכתיבת עבודת הגמר.יהיה צורך בכך. סיום סופי של עבודת הגמר כולל עמידה בדרישות המופיעות 

 
יום ממועד הגשת העבודה למחלקה  60והמבחן עליה יתבצעו תוך התזה בדיקת על המחלקה לפעול כדי ש

. 
 

 ביצוע עבודת המחקר מחוץ לאוניברסיטה
אילן כאשר הלימודים והמחקר נעשו במוסד -דוקטור מאוניברסיטת ברתואר לא ניתן לקבל תואר שני או  .א

 אישור בית הספר ללימודים מתקדמים. אלא באחר, 
במוסד מדעי אחר המחקר לתזה או לדוקטורט את לבצע בית הספר ללימודים מתקדמים מוסמך להרשות  .ב

 המחקר.תחילת אילן לפני -תקבל על ידי אוניברסיטת ברה, בתנאי שהסטודנט או בחו"ל בישראל
תואר קורסים ל דמים להכיר בלימודייו"ר הוועדה המחלקתית רשאי להמליץ לבית הספר ללימודים מתק .ג

במוסד האחר תיכלל ם לימודיהחייב זאת. תקופת משני או שלישי במוסד אקדמי מוכר אחר, אם הנושא 
משעות  50%לפחות בכל מקרה יש ללמוד הכללית הנדרשת לסיום לימודיו. מניין תקופת הלימודים ב

 אילן.-הלימוד באוניברסיטת בר

 
  פטור מקורסים

על פטור מקורסים על סמך קורסים לבית הספר ללימודים מתקדמים יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי להמליץ 
ת ממכס 50%אילן או במוסדות מוכרים אחרים, עד להיקף של -בעבר באוניברסיטת בר /הלמד סטודנט/יתשה

הקורס, שנת יש לציין את נושא . על גבי הטופס המתאיםבשה מנומקת לפטור תוגש . הלימודים לתואר
. דוח ציונים רשמי ומקורי, ולצרף הלימודים שבה נלמד, מספרו, היקף השעות, הציון, היכן נלמד ולאיזה תואר

 .בשנת הלימודים הראשונהאת הבקשה יש להגיש 
 .יאושר אך ורק פטור מקורסים הנלמדים ברמה הולמת בהתחשב בתואר שבו מדובר
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 דחיית התחלת לימודים
אם  בצירוף המלצת הוועדה המחלקתיתניתן להגיש שנת הלימודים הבאה התחלת הלימודים לבקשה לדחיית 

 בקשת דחייהאם לא הוגשה לא יאוחר מתאריך פתיחת שנת הלימודים(.  – )בתואר שניעדיין לא התבצע רישום 
שת מועמדות ללימודים בעתיד תצטרך להיות מוגבקשה, או בית הספר ללימודים מתקדמים לא אישר את ה

 .מחדש ויחולו דרישות הקבלה שיהיו בתוקף אז
 

 רישום לשנת הלימודים
 , גם אם ם וקבלת התוארלימודיהעד לסיום במועדים שייקבעו להירשם ללימודים ולשלם שכר לימוד מדי שנה יש 

למשרדי מדור תכניות לימודים ומעקב את טופס מסרו מי ש יםם נחשבמירשו יםקורסים. כסטודנטאין חובת 
תשלום שכר . הממוחשבת מערכתהבאמצעות  מוהרישום לקורסים כשהוא חתום על ידי המחלקה או מי שנרש

  לימוד בלבד או ביצוע חלקי של פעולות הרישום אינו נחשב כרישום.
 הלימודים.המשך זכות להר על ותיבמועד ייחשב כוורישום -אי

 

 חופשת לימודים
בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים בצירוף המלצת יו"ר הוועדה המחלקתית.  תוגששנת חופשה בקשה ל

 לא יותר ולא פחות.  –כזאת תתקבל מטעמים מיוחדים בלבד ולתקופה של שנה בלבד 

  שנה שאושרה.הבתשלום שכר לימוד בגין לא יחויבו שנת חופשה  הםשאושרה ל יםסטודנט

 סטודנט/יתעל ידי ה הפסקת הלימודים

על כך במכתב רשום למדור תכניות לימודים ומעקב שבמנהל  ויודיע םלימודיהלהפסיק את  והחליטים שסטודנט
את אישור הסטודנט שלו ואת כרטיס החבר באגודת הסטודנטים. פרטים בדבר החזר כספי  והסטודנטים, ויחזיר

 למי שהפסיקו את לימודיהם מפורסמים בדף "הוראות להרשמה" שבאתר האוניברסיטה.

 האוניברסיטהפסקת לימודים על ידי ה
רשאית לבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים להפסיק את הלימודים של סטודנט/ית, אם וועדה המחלקתית ה

. הבקשה שהסטודנט אינו מתקדם כראוי בלימודיו, או שרמת הישגיו בלימודים או במחקר אינה מספקת הנוכח
  נימוקים מפורטים.תהיה בכתב, ותכלול 

 שאינה חופשה מאושרת ש לימודים לאחר הפסקהחידו
טופס יש להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים על גבי לחידוש לימודים לאחר חופשה שלא אושרה בקשה 

 בצירוף המלצת הוועדה המחלקתית והמנחה )אם קיים(.  חידוש לימודים

בית הספר ללימודים מתקדמים והוועדה המחלקתית רשאים להטיל על הסטודנט דרישות נוספות כתנאי 
 לחידוש לימודיו. מעבר לכך, יחול עליו התקנון התקף של השנה שבה יחדש את לימודיו. 

לם מחצית מדמי הפנייה שנקבעו לאותה שנה. את הבקשה יש את לימודיו סטודנט שמבקש לחדש –תואר שני 
 שאותו ניתן לקבל במדור שמ"ע או להוריד מאתר האינטרנט. טופס חידוש לימודים,יש להגיש על גבי 

 .19/502את השובר לתשלום דמי חידוש ניתן לקבל במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל, 

ד סוף חודש יולי שלפני פתיחת שנת הלימודים את הבקשה יש להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים ע
בצירוף השובר. הבקשה תועבר על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים לחוות דעת הוועדה המחלקתית 

 )ובמקרה של סטודנטים במסלול הכולל מחקר גם לחוות דעת המנחה אם קיים(. 

ופס חייב להיות חתום על ידי יו"ר "טופס בקשה לשינויים". הטגבי את הבקשה יש להגיש על  –תואר שלישי 
 חידוש הלימודים לתואר שלישי כרוך בתשלום דמי חידוש לימודים. הוועדה המחלקתית והמנחה )אם קיים(.

 

 התיישנות
השנים האחרונות הסטודנט/ית לא היה/הייתה רשום/ה  7אם במהלך  על קורסים התיישנותתחול שנים  7לאחר  

 ללימודים.
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 בקורסים ועבודות סמינריוניות לתואר שני ושלישינוהל הגשת עבודות 
 מבוא

עצמית, בהתאם להוראות ה עבודת בית, עבודת גמר בקורס, עבודה סמינריונית וכד' חייבת להיות פרי עבוד
 לא תוגש אותה עבודה לשני קורסים. המרצה.

 על הסטודנט להשאיר בידיו עותק או צילום של העבודה. .1
 הגשתהאופן הגשת העבודה ומועד  .2

המזכירות חייבת  העבודות יוגשו באמצעות מזכירות המחלקה, בהתאם להנחיות שיימסרו על ידי המרצה.
 במתן אישור לסטודנט על קבלת העבודה ותאריך קבלת העבודה.

מחלקה. עבודות סמינריוניות של שנת לימודים קבועים ביש להגיש את העבודות מודפסות על פי הכללים ה 
יום אחד לפני יום תחילת הלימודים של השנה שלאחריה, אלא אם כן נקבע תאריך  אחת יש להגיש עד

 ולכל היותר תוך שנה מסיום הקורס., והובא לידיעת הסטודנטיםאו המחלקה מוקדם יותר על ידי המרצה 
נימוקים ומסמכים לפי הצורך וכן בצרוף  סטודנט המבקש לדחות את מועד הגשת העבודה יגיש בקשה 

או  ללימודים מתקדמים הטופס המתאים ניתן להוריד מאתר בית הספר רט ממרצה הקורס. אתאישור מפו
לבית הספר ללימודים  את הבקשה ניתן למסור .19/502במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל,  ולקבל

 כרוך בתשלום.  בקשהישור הא במדור שמ"ע. אומתקדמים 
 

 במילואים וששירת יםסטודנט
היה רכה תפרויקט. האאו  עבודה, תרגיל, עבודה סמינריוניתארכה בהגשת לסטודנט ששירת במילואים תינתן 

 כדלהלן:
 יום מיום סיום המילואים. 30ימי מילואים יקבל ארכה של  7-5* סטודנט ששירת 

 יום מיום סיום המילואים. 45ימים ומעלה יקבל ארכה של  8* סטודנט ששירת במילואים 
הסטודנטים  קןישל חובה אקדמית אחרת שאינה מוגדרת מפורשות בתקנון המילואים, מוסמך ד * במקרה

 לקבוע 
 ה המאושרת לכל סטודנט להשלמת חובותיו.ארכבאופן פרטני את משך ה   

זכויות משרתי המילואים המפורטות בתקנון האוניברסיטה יחולו גם על סטודנטים המשרתים בקבע, בכפוף להליכים 
 הבאים:

 הסטודנט ימציא אישור ממדור לימודים על ימי השירות המבצעיים + צו סיפוח ליחידה )העתק(. .1
 קבלת תצהיר של הסטודנט כי אכן סופח ליחידה וביצע את השירות בתאריכים שצוינו בצו הסיפוח. .2

  פרטים נוספים ניתן לראות בתקנון המילואים באתר:
admin/takanonmiluim.pdf-http://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students 

 
 יםמיוחדבמועדים  בחינות

 סעיף זה אינו חל על קורסים לתואר שלישי שבהם הציון ניתן על סמך נוכחות בלבד
להירשם לבחינה באמצעות מדור הבחינות  יש. באותה שנהבמועד א' ו/או במועד ב' לגשת לבחינה  ניתן .1

 בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע. בכפוף להנחיות מדור זה.ו
סטודנט שנכשל במועד א' ובמועד ב', או שנעדר בשני המועדים ללא סיבות מוצדקות* )ראו להלן( או  .2

זכאי לבחינה נוספת ויהיה עליו להירשם לאותו  שנכשל באחד מהם ונעדר מן השני ללא הצדקה, לא יהיה
קורס שנית ולהיבחן בו ככל סטודנט אחר. בכל מקרה לא יוכל סטודנט ללמוד אותו קורס יותר מפעמיים 

 שתי בחינות לכל פעם שלמד את הקורס(.עד ל וולהיבחן בו יותר מארבע פעמים )בסך הכ
 :באיםבמקרים ה לבקש אישור להיבחן במועדים מיוחדיםניתן  .3

 .סטודנט שניגש למועד אחד בלבד ולא ניגש למועד השני או שלא ניגש לשני המועדים מסיבות מוצדקות* .א
סטודנט אשר השלים את כל לימודיו לתואר פרט לשתי בחינות לכל היותר בקורסים אשר השתתף  .ב

 בהם בשנת לימודיו האחרונה, דהיינו:
ונבחן בכל הנדרשת )תזה או דוקטורט(, גמר סיים את כל הדרישות לתואר, הגיש את עבודת ה (1

 הקורסים.
 הגיש את כל העבודות הנדרשות. (2
 קיבל ציונים חיוביים בכל הקורסים וכל הציונים הוזנו למחשב ומופיעים בדוח הלימודים. (3

 
סטודנט אשר אושרה לו בחינה במועד מיוחד, למרות שסיבות היעדרותו מהבחינות אינן נכללות בסיבות 

 כמוצדקות*, יהיה חייב בתשלום דמי בחינה כפי שייקבע על ידי האוניברסיטה.שנקבעו 
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 לפטור מתשלום דמי בחינהסיבות 
 חפיפה חלקית או מלאה במועדיהן של שתי בחינות. -
 
 :שירות מילואים -

  סטודנט ששירת במילואים, ועקב כך נבצר ממנו להשתתף במועד בחינה כלשהו, יהיה זכאי למועד
 וחד במהלך שנת הלימודים, ללא תשלום נוסף.בחינה מי

  בכל  ימי מילואים במהלך הסמסטר יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד 7-5סטודנט ששירת במילואים
יום מתאריך  14במהלך שירות המילואים שלו או בטווח של מועד א' או מועד ב' שלה יתקיימו שבחינה 

 סיום המילואים.

  מועד א' או ומעלה יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד בכל בחינה ש ימים 8סטודנט ששירת במילואים
 יום מתאריך סיום המילואים. 45במהלך שירות המילואים שלו או בטווח של עד מועד ב' שלה יתקיימו 

  סטודנט שערער על ציון מועד א' ובשל שירות המילואים הוקפאה תקופת ערעורו, ועד לקבלת תוצאות
 ב', יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד אם נדחה ערעורו.  הערעור כבר נתקיים מועד

 זכויות משרתי המילואים המפורטות בתקנון האוניברסיטה יחולו גם על סטודנטים המשרתים בקבע, בכפוף
 להליכים הבאים:

 סטודנט ימציא אישור ממדור לימודים על ימי השירות המבצעיים + צו סיפוח ליחידה )העתק(. .1
 הסטודנט כי אכן סופח ליחידה וביצע את השירות בתאריכים שצוינו בצו הסיפוח.קבלת תצהיר של  .2

 פרטים נוספים ניתן לראות בתקנון המילואים באתר:
onmiluim.pdfadmin/takan-http://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students 

 
 חולים, שמירת הריון, לידה וכד'.-מחלה ממושכת, אשפוז בבית -

 
 כל סיבה אחרת שבית הספר ללימודים מתקדמים יחליט שהיא מוצדקת )כגון: נישואין, אבל וכד'(. -
 

 מועדי הבחינות המיוחדות
 במועדים הבאים: יתקיימובחינות מיוחדות 

 השוטפת.עם הבחינות הרגילות בקורסים של השנה  .א
בקורסים שאינם ניתנים בשנה השוטפת ייקבע מועד מיוחד בתיאום עם מדור הבחינות, לאחר אישור  .ב

 המרצה, יו"ר הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים.
עם התייצבות כל ציון קודם מתבטל  בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע! שימו לב:

 ., וזאת גם אם לא כתב/ה בסופו של דבר את הבחינה או פרש/ה ממנהלבחינה נוספת בקורס זה הסטודנט/ית
זכות לקבלת הציון באותו הקורס, או זכות אחרת כלשהי )כגון: אם יתברר יוצר אישור להיבחן במועד מיוחד אינו 

 ללא הצדקה(.הרצאות שלא נרשם לקורס או שנעדר מ
 

 מועדי הגשת בקשות למועד מיוחד
בקשות להיבחן במועד מיוחד יש להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים בצירוף האישורים המתאימים על גבי 

. את הבקשה יש להגיש עד 19/502טופס שאותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט או לקבל במדור שמ"ע בנין 
 חודש לפני מועד הבחינה.

 
 התאמות בבחינות לסטודנטים עם מוגבלויות

חת מהקטגוריות הבאות: לקויי למידה, לקויי ראיה, לקויי שמיעה או לקויי בריאות, הזקוקים סטודנטים בא
 להתאמות בבחינות, יפנו ליחידה למעורבות חברתית תוך שבועיים מתחילת שנת הלימודים.

 
 נוהל בקשה לשיפור ציון

 מתקדמים.שיפור ציון כפוף לנוהלי המחלקה וטעון אישור על ידי בית הספר ללימודים 

 אם המחלקה או הפקולטה מאשרת את שיפור הציון, יחולו הכללים שלהלן:
סטודנט שקיבל ציון שאינו מניח את דעתו במועד א' רשאי לגשת לבחינה חוזרת במועד ב' של הקורס  .א

בשנת הלימודים שבה הוא לומד את הקורס. עליו להירשם לבחינה באמצעות מדור בחינות ובכפוף 
הבחינה לשיפור ציון תיחשב חלק ממניין הפעמים שבהן זכאי הסטודנט להיבחן בקורס שבו להנחיותיו. 

 הוא רוצה לשפר את הציון.
 
סטודנט שלא נבחן שנית במועד ב' של הקורס בשנת הלימודים שבה למד את הקורס, רשאי לפנות לבית  .ב

גשת בקשות למועד מיוחד( הספר ללימודים מתקדמים בבקשה לבחינה חוזרת )ראו סעיף א' לעיל, מועד ה
 בתנאים שלהלן:  

 הקורס ניתן בשנת הלימודים הבאה. .1
 הקורס אינו תנאי מוקדם לקורס מתקדם שבו למד או לומד הסטודנט. .2
הקורס אינו נכלל ברשימת הקורסים המוגבלים לשיפור ציון בשנת הלימודים שבה נלמד הקורס  .3

 בלבד, בהתאם להחלטת המחלקות.
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להיבחן רק בשנת הלימודים העוקבת ללימודיו כל , יוהיבחן במטרה לשפר את ציונול סטודנט שיימצא זכאי .ג
 בפעם הראשונה באותו קורס.

 בחינה פעם אחת בלבד בכל קורס.היבחן במטרה לשפר את ציונו בסטודנט רשאי ל .ד
 חל איסור להירשם מחדש לקורס לצורך שיפור ציון. .ה
 .מתוקנת טעון אישור בית הספר ללימודים מתקדמיםשיפור ציון בסמינר או בסדנה לאחר הגשת עבודה  .ו
בחינות חוזרות לשיפור ציון יתקיימו במועדים הרגילים יחד עם נבחני אותה שנה, על החומר שנלמד  .ז

באותה שנה, או במועד מיוחד אשר אושר בין כה וכה על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים. בקשה 
 יוחד.לשיפור ציון לא תהיה עילה לאישור מועד מ

 לא תאושר בחינה מיוחדת לשם שיפור ציון לאחר קבלת אישור על זכאות לתואר. .ח
 

הסטודנט עם התייצבות כל ציון קודם מתבטל  !הוא הקובעבכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון 
 . , גם אם לא כתב את הבחינה או פרש ממנהלבחינה נוספת בקורס זה

אישור לזכותו של הנבחן לקבלת הציון באותו הקורס או לזכות אחרת כלשהי אישור להיבחן במועד מיוחד אינו 
 )כגון: אם יתברר שלא נרשם לקורס או שנעדר ממנו ללא הצדקה(.

 
 המרת בחינה בעבודה

ניתן לאשר לסטודנט,  שיטת מתן הציון )כגון: בחינה, עבודה, וכ"ו( תהיה אחידה לכל הסטודנטים בקורס. 
במקרים חריגים ביותר,  רקבקורס שבו המטלה לכל המשתתפים הינה בחינה, להגיש עבודה במקום בחינה, 

 וזאת רק בתנאים הבאים:
 הסטודנט לא נבחן בקורס. .1
 הסטודנט ייבחן  בעל פה על העבודה. .2
המרת מבחן בעבודה כנ"ל היא הציון שיינתן על העבודה יהיה ציון "עובר" ולא ציון מספרי. הסמכות לאשר  .3

בידי בית הספר ללימודים מתקדמים ולא בידי המחלקות. על סטודנט המבקש להמיר מבחן בעבודה 
 כמפורט לעיל להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים בקשה מנומקת בצירוף המלצת הוועדה המחלקתית.

 
 נוהל שמירת סודיות והתחייבות לסודיות

אודות על מכל סוג אשר רכש או ירכוש  מתקדמים מחויב לשמירת סודיות על מידעכל סטודנט לתארים 
)להלן: או כל מידע אקדמי של האוניברסיטה  אילן-הנערכים באוניברסיטת ברמחקריים או אחרים פרויקטים 

 המידע(. על כל מידע יחולו התנאים המחייבים הבאים:
 בכל צורה שהיא, את המידע או כל חלק ממנו.לא לגלות לכל אדם ו/ או גוף מאוגד כלשהו,  .1
לשמור על המידע בקפדנות ולפעול כך שהמידע לא יאבד, יימסר, יועתק או יועבר לאחרים. במקרה של  .2

 אילן לאלתר.-בראוניברסיטת אובדן המידע, תימסר על כך הודעה ל
 ו תאגיד כלשהו.ידי כל אדם א-לנקוט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע גישה למידע על .3
אילן ולמחוק את כל המידע ממאגרי המידע אשר -בראוניברסיטת להחזיר את המידע ואת כל עותקיו ל .4

ברשות הסטודנט, על מנת שלא יישאר ברשותו שום העתק ממנו, וזאת עם קבלת דרישה לכך מאת 
 ך עבודת הסטודנט.אילן להחזיר את המידע, או כאשר לא יהיה צורך עוד במידע לצור-בר אוניברסיטת

, ידרוש הסטודנט הבהרה בכתב מאת סעיףפי ה-בכל מקרה שיהיה ספק אודות מהותה של התחייבותו על .5
 אילן לפני שינקוט צעד כלשהו.-בראוניברסיטת 

 לא ייעשה שימוש כלשהו במידע מלבד לשם השימוש שלשמו הוא נמסר לסטודנט. .6
 אילן.-בראוניברסיטת כושה הבלעדי של כל זכויות הקניין במידע הינן ויהיו ר .7
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אילן, -בראוניברסיטת יחולו על כל חלקי המידע שרכש או שירכוש מאת לסודיות התחייבויות הסטודנט  .8
  אלא

 אם יוכיח כי: 
 אילן.-בראוניברסיטת המידע היה ידוע לו לפני שקיבל אותו מאת  .א
ידי -שבו נמסר לסטודנט המידע על המידע היה ידוע לציבור או ניתן היה להשיגו לפני המועד .ב

 אילן.-בראוניברסיטת 
המידע הפך להיות לנחלת הכלל או שניתן היה להשיגו לאחר המועד שבו נמסר המידע לסטודנט  .ג

 ך.כאילן, והוא לא היה אחראי או קשור ל-בראוניברסיטת ידי -על
לפועל של צוואתו במקרה של פטירתו, חס יורשי הסטודנט, מנהלי עזבונו והמוציאים חובת הסודיות חלה גם על  .9

 וחלילה.
 אביב.-יחול החוק הישראלי. סמכות השיפוט תוקנה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתלחובת הסודיות על  .10
 בית הספר ללימודים מתקדמים לא יעביר את דוחות השיפוט של העבודות לכל גורם מחוץ לאוניברסיטה. .11

 

 לימודים לתואר שני
 הלימודיםמסלולי 

 הלימודים לקראת התואר השני מתקיימים בשני מסלולים:
 על תוצאות המחקר.)תזה( הגשת עבודת גמר בכתב , כולל ביצוע מחקר – מסלול א' 
לא יוכלו להציג מועמדותם ללימודים  . מסלול ב' קיים רק בחלק מהמחלקות ומסיימיותזהללא  –  מסלול ב'

לקראת התואר השלישי, אלא אם כן יבצעו עבודת מחקר לתואר השני או עבודה שוות ערך לתואר שני על פי 
 .הכללים

( בהיקף כפי או ללא תזהבמשך לימודיו יידרש הסטודנט להשתתף בקורסים על פי מסלול לימודיו )עם 
של בית הספר ללימודים מתקדמים. ראש המחלקה רשאי להוסיף שמתפרסם בכל שנה בחוברת פרטי המידע 

תכנית הקורסים תיקבע על ידי הוועדה  על דרישה זו. הדרישות הנוספות יפורסמו מראש לידיעת המועמדים.
המחלקתית מתוך הקורסים שהמחלקה מקיימת לתואר שני ובמחלקות מסוימות מתוך קורסים של תכנית 

ודנט לא השתתף בהם ושמתאימים, לפי קביעת הוועדה המחלקתית, גם לימודים לתואר הראשון שהסט
 משעות הלימוד )הקורסים( חייבים להילמד במחלקת האם.  50%לסטודנטים לתואר שני. לפחות 

 

 תנאי הקבלה לתואר השני
לפחות. ברוב  76על המועמד להיות בעל תואר אקדמי ראשון ממוסד אקדמי מוכר עם ממוצע ציונים של  .1

 המחלקות נדרש ממוצע גבוה יותר. במקרים של מועמדים רבים עשוי סף הציון לעלות.
באחריות הוועדה המחלקתית לבדוק אם המוסד שבו למד המועמד בישראל מוכר על ידי המל"ג, או  .2

במקרה של מועמד שלמד בחו"ל אם המוסד מוכר על ידי הגופים המתאימים באותה מדינה. בית הספר 
 .לא יאשר הרשמה של סטודנט שאינו עומד בדרישה זאת יםללימודים מתקדמ

במקרים חריגים ביותר, שבהם הוועדה המחלקתית ממליצה לקבל מועמד שאינו עומד בסף הקבלה  .3
המחלקתי, רשאית הוועדה המחלקתית לפנות לבית הספר ללימודים מתקדמים בבקשה לקבל את 
המועמד, וזאת בצירוף המסמכים הרלוונטיים ונימוקים אקדמיים מתאימים. פנייה לקבלת מועמד באופן 

 ים לא תובא לדיון.  מפורטנימוקים אקדמיים  חריג ללא
המקצוע שילמד הסטודנט לתואר השני יהיה בדרך כלל המקצוע שבו התמחה כמקצוע ראשי בתואר  .4

 הראשון. אם יתקבל למקצוע שונה, עשויים להיות מוטלים עליו לימודי השלמה
הדרישות מוסד שבו בהמועמד  למדאם עבר זמן רב מאז קיבל המועמד את התואר הראשון, או אם  .5

אילן, רשאית הוועדה המחלקתית, -במקצוע ההתמחות נופלות באופן מהותי מהדרישות באוניברסיטת בר
 , להטיל על המועמד תכנית מיוחדת להשלמת החסר. ללימודים מתקדמים קן בית הספריבאישור ד

ים מתקדמים. הוועדה המחלקתית תחווה דעתה על המועמד ותעביר את המלצתה לבית הספר ללימוד .6
הוועדה המחלקתית רשאית לערוך בחינות כניסה. ההחלטה הסופית על קבלת המועמדים וקביעת תנאי 

 קבלתם תהיה בידי בית הספר ללימודים מתקדמים.
בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לחייב את הסטודנט בקורסי השלמה מעבר לקביעת המחלקה.  .7

 כתב הקבלה.התנאים התקפים הם התנאים המופיעים במ
 
 

 האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

 



12 

 

 מעמד הסטודנט בלימודים
 סטודנט מן המניין

 סטודנט תואר שני ללא תנאי.
 סטודנט מן המניין בתנאי

 ש"ש וכד'.   8סטודנט תואר שני שהוטלו עליו תנאים כגון: סיום ב.א., השלמת קורסים עד 
 על הסטודנט לעמוד בתנאים שנקבעו לו בשנת הלימודים הראשונה.

 סטודנט במעמד מיוחד
ש"ש יתקבל כסטודנט במעמד מיוחד ועליו ללמוד את קורסי  8סטודנט שיתקבל ויחויב בקורסי השלמה מעל 

ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה. כאשר ישלים את קורסי ההשלמה בממוצע הנדרש עליו להגיש בקשה 
 ינוי מעמד לתואר השני, ורק אז ייחשב סטודנט שנה א' לתואר השני.לש

 שינוי מעמד
סטודנט שעמד בתנאי הקבלה שנקבעו לו יגיש בקשה לשינוי מעמד. סטודנט לא יהיה זכאי להמשך לימודים אם 

ית לא עמד בתנאים שנקבעו עם קבלתו. סטודנט שלא עמד בתנאים ומעוניין להמשיך בלימודיו יגיש בקשה לב
מחלקתית. המשך הלימודים הועדה הוהספר ללימודים מתקדמים להארכה במילוי התנאי, בצירוף המלצת יו"ר 

 מותנה באישור הבקשה על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים.
 

 הדרישות לתואר השני
 עם עבודת מחקר )תזה( –הדרישות במסלול א' 

סטודנט במסלול זה נדרש לבצע מחקר. בסיום המחקר יגיש הסטודנט עבודת גמר בכתב על תוצאות המחקר 
ש"ש לפחות.  12וייבחן בפני ועדה. במשך תקופת לימודיו יידרש הסטודנט להשתתף בקורסים בהיקף של 

ב הקורסים קן בית הספר ללימודים מתקדמים. הרכיהוועדה המחלקתית רשאית להוסיף קורסים באישור ד
 ייקבע על ידי הוועדה המחלקתית בהתאם לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.

רשאי הסטודנט לבצע את עבודת המחקר  ללימודים מתקדמים קן בית הספריבאישור הוועדה המחלקתית וד
 .שלו מחוץ לכותלי האוניברסיטה

 
 הצעת המחקר

המחלקה, הצעה לעבודת מחקר, מאושרת על  הסטודנט יגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים, באמצעות .1
זולת אם קבעה הפקולטה עד לסוף שנת הלימודים הראשונה,  ,ידי המנחה ועל ידי יו"ר הוועדה המחלקתית

 לא יאוחר מסוף סמסטר א' בשנת הלימודים השנייה.או המחלקה שניתן להגיש את ההצעה 
נחה ונושא, על הסטודנט ליצור קשר עם ככל שהסטודנט נרשם ללימודים מבלי שנקבעו לפני ההרשמה מ .2

מנחים פוטנציאליים  בכל ההקדם האפשרי ולא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה בכדי שיוכל לקבוע 
את הנושא ולהתחיל במחקר. ככלל, אי סיכום מבעוד מועד עם מנחה לא יהווה עילה למתן ארכה להגשה 

 של הצעת מחקר או של העבודה.
החלטת על פי  יוצאים מן הכללרק במקרים יינתנו הנ"ל  יםהמחקר מעבר למועד הארכות בהגשת הצעת .3

 הספר ללימודים מתקדמים.בית 
 

 הוראות לכתיבת הצעת המחקר ראו להלן בסוף פרק הנהלים לתואר השני.
 

 בחינת גמר
 בהתאם לתקנון. ידי יו"ר הוועדה המחלקתית-פה בפני ועדה שתמונה על-הסטודנט ייבחן בעל .1
עבודת  תחוםב נושאיםיציג הסטודנט את תוצאות מחקרו ויהיה חייב להראות בקיאות במכלול ה בבחינה .2

המחקר שלו ובחומר נוסף שתקבע הוועדה המחלקתית. הוועדה המחלקתית רשאית לקיים בחינה בכתב 
 על החומר הנוסף.

הזכאות לגשת לבחינה מותנית בסיום כל הדרישות, כולל קבלת ציון סופי בקורסים הנדרשים ללימודי  .3
המחלקות אחראיות לכך שסטודנט לא ייבחן  .וברישום לשנת הלימודים שבה נערכת הבחינההתואר השני 

 בבחינת גמר קודם שיסיים את מלוא חובותיו.  
 

 עבודת גמר
 ו להלן בהמשך הנהלים.הוראות לכתיבת עבודת הגמר רא
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 )ללא תזה(ללא עבודת מחקר  –הדרישות במסלול ב' 
לפחות, ובכללן לפחות שני סמינריונים. הרכב  ש"ש 18מכסת השעות השנתיות הנדרשת במסלול זה היא 

הקורסים ייקבע על ידי הוועדה המחלקתית בהתאם לתקנון. הוועדה המחלקתית רשאית להוסיף קורסים ו/או 
 קן בית הספר ללימודים מתקדמים.יבחינת גמר באישור ד

 

 לימודי יסוד ביהדות
 אילן-בוגרי אוניברסיטת בר .1       

ש"ש )חובה זו חלה גם על סטודנטים אשר היו פטורים מלימודי  2חייבים בקורסים ביהדות בהיקף של 
 יסוד בתואר הראשון(.

 סטודנטים במסלול הישיר לתואר שני פטורים מקורס יסוד ביהדות.
 בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים .2

ש"ש חייב להיות בתנ"ך או  4-ש"ש מתוך ה 2) ש"ש 4חייבים בקורסי יסוד ביהדות בהיקף כולל של 
 בתלמוד(.

 ש"ש במקרים הבאים: 2-הסטודנטים הנ"ל יהיו פטורים מ
אילן או -סטודנטים שלמדו במסגרת לימודיהם לתואר ראשון קורסים ביהדות באוניברסיטת בר • 

אילן לתואר הראשון -שחלים על הסטודנטים באוניברסיטת בר החובותבמוסד אקדמי אחר בהיקף 
( לבית הספר ללימודי יסוד ביהדות על גבי רשמיים ומקורייםיוכלו להגיש בקשה )בצירוף מסמכים 

     ש"ש. 4-ש"ש מתוך ה 2-טופס פנייה ולבקש פטור מ
ש"ש  2-יו חייבים בסטודנטים שיתקבלו וילמדו לתואר שני בתנ"ך, בתלמוד או במחשבת ישראל יה • 

 בלבד שיילמד במחלקה אחרת מזו שבה הם יתמחו לתואר השני.
יהיו  אילן ובנוסף לתעודת הוראה-בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים הלומדים לתואר שני באוניברסיטת בר.   3

ש"ש חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד(  4-ש"ש מתוך ה 2ש"ש ) 4-מחויבים במסגרת הלימודים לתואר שני ב
ידה וילמדו תחילה מבש"ש ביהדות.  6ש"ש נוספים, ובסך הכול  2-ובמסגרת הלימודים לתעודת הוראה ב

יהיו מחויבים במסגרת הלימודים לתעודת אילן -לתעודת הוראה ואח"כ לתואר שני באוניברסיטת בר
"ש ש 2-ש"ש חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד( ובמסגרת הלימודים לתואר השני ב 2ש"ש ) 4-הוראה ב

   ש"ש ביהדות במסגרת הלימודים לתואר השני ולתעודת הוראה. 6נוספים, ובסך הכול 
 סטודנטים לתואר שני הלומדים תכנית מלאה במכון הגבוה לתורה בקמפוס שנה אחת לפחות בתקופת . 4

 לימודיהם לתואר השני יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות.
יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי  .5

 שעות ממחלקה שונה מהמחלקה שבה הם לומדים.

 

 שפה זרה
כל מחלקה תקבע לסטודנטים הלומדים בה את דרישותיה ללימוד שפה או שפות זרות. הדרישה יכולה להיות לשפה 

קביעת יו"ר הוועדה המחלקתית ובהתאם לדרישות זרה אחת או שתיים, ברמה התחלתית או מוגברת, הכול לפי 
 המחקר.

  דרישת המחלקות בעניין שפות זרות מופיעה בחוברת פרטי מידע, בחומר המתפרסם על ידי המחלקות השונות.
סטודנטים במחלקה המטילה חובת לימוד שפה זרה, ושחייבים להשתתף בקורס באנגלית על פי בחינת המיון 

 .ישתתפו בו בשנה הראשונה ללימודיהםנגלית כשפה זרה, לתואר שני של היחידה לא
סטודנט יוכל להוכיח ידיעת שפה על ידי עמידה בבחינה שתיערך על ידי המחלקה שבה הוא לומד, במידה 

קורסים אלה לא ייחשבו במניין קורסי  שהמחלקה מקיימת מבחן כזה ובהסכמת יו"ר הוועדה המחלקתית.
 ההתמחות שבהם חייב הסטודנט.

 
סטודנט לתואר שני, שעל פי דרישת מחלקתו הוטל עליו ללמוד את השפה האנגלית, יהיה זכאי לפטור 

 מחובת אנגלית לתואר שני, אם מתקיים אחד התנאים הבאים:
 אילן בחינת מיון לתואר שני בציון פטור.-עבר ביחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטת בר .א
 ה מוכר בארץ דוברת אנגלית )לא שלוחה בארץ(.הוא בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוה .ב
אילן, האוניברסיטה -הוא בעל תואר ראשון במחלקה לאנגלית באחד המוסדות הבאים: אוניברסיטת בר .ג

 גוריון, אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת חיפה.-אביב, אוניברסיטת בן-העברית, אוניברסיטת תל
ה שבה הוא לומד. הפטור מותנה באישור בית הספר ללימודים קיבל פטור בבחינה מחלקתית מיון באנגלית במחלק .ד

 מתקדמים.
ומעלה בקורס הפטור לתואר ראשון באוניברסיטאות  85שקיבל ציון  ללא תזה, –במסלול ב' הוא סטודנט  .ה

השנים שקדמו ללימודי התואר  10-בגוריון, העברית, אריאל או הטכניון,  -אביב, חיפה, בן-אילן, תל-בר
 השני.

ומעלה,  134שקיבל במבחן הפסיכומטרי או בבחינת אמיר"ם ציון של  ללא תזה –במסלול ב' טודנט הוא ס .ו
 10-באילן, -במבחן אמי"ר, או ציון פטור באמצעות המבחן לשיפור רמה באוניברסיטת בר 234או ציון 

 . השנים שקדמו ללימודיו לתואר השני
. תוצאות חלק הכתיבה 6-5בחלק הכתיבה הוא  יקבל פטור אם ציונו GMATסטודנט שנבחן בבחינת  .ז

 .Mרמת  – 0-2, ציון 4Mרמת  – 3, ציון 2Mרמת  – 4מסווגות לרמות לימוד על פי המדרג הבא: ציון 
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. תוצאות המבחן מסווגות לרמות על פי 6-3.5יקבל פטור אם קיבל ציון  GREסטודנט שנבחן בבחינת  .ח
 .Mרמה  – 1.5-0, ציון 4Mרמה  – 2, ציון 2Mרמה  – 3-2.5המדרג הבא: ציון 

יזכה אף הוא לפטור. תוצאות אחרות  בפורמט האקדמי IELTSבמבחן  band 8-9סטודנט שקיבל ציון  .ט
 מומלץ להעביר להערכת היחידה לאנגלית כשפה זרה.  

 
מסמכים סטודנט העונה לקריטריונים שבסעיפים ב', ג', ה', ו' ,ז', ח', ט' צריך להגיש בקשה בכתב בצירוף 

 מתאימים ליחידה לאנגלית כשפה זרה, לפני תום תקופת הרישום לבחינה.
קומה  407)בנין  ליחידה למעורבות חברתית למידה מתבקשים להציג את האבחונים שלהם סטודנטים עם לקויות

 לא יאוחר מחודש לפני תום הרישום לבחינת המיון של היחידה לאנגלית שפה זרה, וזאת בשעות הקבלה א'(,
 .12:00 – 10:00בין השעות  ה',-בימים א'

 בחינות המיון
 מתקיימות פעמיים או שלוש פעמים בשנה בין החודשים יוני לספטמבר. בחינות המיון בשפה האנגלית

. נא לשים לב להוראות ההרשמה ולתאריכי הרישום efl.biu.ac.ilפרטים מלאים באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה 
 המוגבלים.

 
 לגשת לבחינת המיון באנגלית:רשאים 

 סטודנטים לתואר שני. .1
החל מן המועד שבו נקלטה הבקשה במחשב מועמדים שהגישו בקשה להתקבל ללימודי תואר שני,  .2

 .האוניברסיטה
 סטודנטים לתואר ראשון בעלי אפיון במחשב של מסלול ישיר לתואר ראשון ושני. .3

 
לה לתואר שני. לכל סטודנט הזכות להיבחן פעם אחת ההשתתפות בבחינה למועמדים אין בה משום אישור קב

בלבד בתקופה של שלוש שנים. רישום )במחשב( לבחינה מהווה ניצול הזכות להיבחן גם אם הסטודנט לא נבחן 
 בפועל.

 הסיווג לקורסים נעשה על פי בחינת המיון לתואר שני כדלקמן:

  רמתM שעות שבועיות. 4:   קורס שנתי בן 

  רמתM2 שעות שבועיות 2סמסטריאלי בן : קורס. 

  רמתM4 שעות שבועיות. 4: קורס סמסטריאלי בן  
 

  במבחן ניתן גם לקבל פטור מלימודי אנגלית. 
 .הפטור מאנגלית תקף לעשר שנים לאחר קבלתו

 משך הלימודים
 .שנתייםבדרך כלל משך הלימודים במסלול א' )הכולל עבודת מחקר( ובמסלול ב' )ללא מחקר( הוא 

מוצדקים ובהמלצת הוועדה המחלקתית ישקול בית הספר ללימודים מתקדמים אפשרות חריגים ובמקרים 
הארכה לשנת לימודים שלישית, וזאת רק לסטודנטים במסלול הכולל עבודת מחקר )למעט סטודנטים 

 (., רפואה והנדסהמדעי החיים, בפקולטות למדעים מדויקים
עמידה במועדים הנ"ל תגרום -י מגמה או החלפת נושא המחקר. אימניין השנים יחול גם במקרים של שינו

 .להפסקת לימודים. במקרים חריגים תינתן הארכה
, את הבקשה למתן הארכה יש להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים בצירוף המלצת הוועדה המחלקתית

ל ידי בית הספר ללימודים המשך הלימודים מותנה באישור הבקשה ע נימוק אקדמי מפורט ומסמכים רלוונטיים.
 מתקדמים.

ש"ש )בשנה שאליה התקבלו(, יהיו זכאים  8סטודנטים שיחויבו וילמדו בפועל קורסי השלמה בהיקף שמעל 
   לשנת לימודים נוספת מעבר לשנתיים.
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 מעבר ממסלול למסלול
הספר ללימודים ( או להיפך יגיש לבית תזה( למסלול ב' )ללא עם תזהסטודנט המבקש לעבור ממסלול א' )

מתקדמים בקשה, הכוללת המלצה של הוועדה המחלקתית, לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה. הוועדה 
רשאית להתחשב בלימודיו במסלול הקודם כמילוי ללימודים מתקדמים קן בית הספר יהמחלקתית באישור ד

יחול התקנון התקף של השנה שבה יחדש ר על סטודנט כאמומלא של הדרישות במסלול שאליו עבר הסטודנט. חלקי או 
 את לימודיו.

 שכר לימוד
 גובה שכר הלימוד נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

תקנון מפורט של שכר הלימוד והתשלומים הנלווים הקובע את חובותיו וזכויותיו של הסטודנט מופיע בחוברת 
  לימודים תכנית הלימודים על ידי מדור תכניותההוראות להרשמה המתפרסמת באתר האוניברסיטה לקראת עריכת 

 ומעקב.

 שכר לימוד לתכניות לימודים מיוחדות
, חשבונאות, ניהול לוגיסטיקה למנהלים, ייעוץ IMBA ,EMBAסטודנטים הלומדים בתוכניות המיוחדות כמו: 

. פרטים נוספים ארגוני ועוד, יידרשו לשלם שכר לימוד בתעריף מיוחד שייקבע על ידי הנהלת האוניברסיטה
 במחלקות.

 
 ות לכתיבת הצעת מחקרנחיה

ברצף הגיוני מהרקע  יםהצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא
 והמטרה ועד לשיטת הביצוע, באופן שהקורא יבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע.

יש לדאוג לאישור זה מהמחלקה או מהפקולטה לפני הגשת אם נושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה 
 הצעת המחקר לאישור.

 
 על הצעת המחקר לכלול:

ושם מנחה  סטודנט, הכולל את נושא עבודת המחקר בעברית ובאנגלית, שם המחלקה, שם השערעמוד  (1
 העבודה או המנחים )ראו דוגמה בעמוד הבא(.                                                                  

 הכולל את שמות הפרקים ואת מספרי העמודים. תוכן העניינים,עמוד  (2

 הכולל הסבר כללי של הנושא וחשיבותו.  מבוא,פרק  (3

 : הגדרה ברורה של המטרה. מטרת המחקרפרק  (4

. בפרק זה תינתן תשובה לשאלה באילו שיטות יבוצע המחקר ובאילו שיטות יעובדו שיטת המחקרפרק  (5
 וינותחו הממצאים.

 תוצאות ראשוניות שהתקבלו במחקר או דוגמאות של שאלונים (6

 , שאליה יש התייחסות בהצעת המחקר.ביבליוגרפית רשימה (7

 צעת המחקר.חובה למספר את העמודים של ה (8

 מודפסים )לא כולל הרשימה הביבליוגרפית(. עשרה עמודיםהיקף הצעת המחקר לא יעלה על 
( והרשימה הביבליוגרפית יש לכתוב בצורה המקובלת Footnotesהמקומות, הציטוטים, ההערות )-את מראי

 .באותו תחום חקרייםבפרסומים המ
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 לשער של הצעת מחקר דוגמה

 
ת ט י ס ר ב י נ ו ר א ן- ב ל י  א

 

 ________________ -המחלקה ל 
 

י  הצעת מחקר לתואר שנ
 

 :הנושא
 

_____                  __________________________________________________ 
 

          __________________________________________________   
 

_______________________________________________________ 
 

 שם המנחה ____________________________ 
 

 שם המנחה הנוסף )אם יש(__________________ 
 

 _______________מס' ת"ז     ______________________ יתשם הסטודנט/
 
 

 הוראות והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר השני

באוניברסיטה באותה שנה שבה הוא מגיש את  סטודנטאת עבודת המחקר חייב להיות רשום כ גישהמ סטודנט .1
 העבודה.

סטודנט שמועד סיום לימודיו נקבע לסוף שנת לימודים מסוימת חייב לסיים את כל חובותיו עד היום האחרון  .2
גמר, הבחינה על של אותה שנת לימודים, כולל סיום חובות השמיעה של קורסים, סיום סופי של עבודת ה

עבודת המחקר לתואר השני ותיקונים אם נדרשו. סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה יחויב על פי התקנון בשכר 
 לימוד עבור שנת לימודים נוספת.

כדי להימנע מחיוב שכר לימוד נוסף, יש להגיש את עבודת הגמר לאישור הוועדה המחלקתית כשלושה  .3
 לבצע תיקונים אם יידרשו. סטודנטוקבת, וזאת כדי שיספיק החודשים לפני פתיחת שנת הלימודים הע

יום ממועד הגשת  60בדיקת עבודת המחקר והמבחן עליה יתבצעו תוך על המחלקה לדאוג לכך ש  .4
 .העבודה למחלקה

 
 בחינת גמר

את תוצאות  סטודנטבבחינה יציג ה .פה בפני ועדה שתמונה על ידי הוועדה המחלקתית-ייבחן בעל סטודנטה
מחקרו ויהיה חייב להראות בקיאות במכלול הבעיות בשטח עבודת המחקר שלו ובחומר נוסף שיקבע על ידי 

 הוועדה המחלקתית. הוועדה המחלקתית רשאית לקיים בחינה בכתב על החומר הנוסף.
ימודי התואר הזכאות לגשת לבחינה מותנית בסיום כל הדרישות, כולל קבלת ציון סופי בקורסים הנדרשים לל

. המחלקות אחראיות לכך וברישום לשנת הלימודים שבה נערכת הבחינההשני, כולל יהדות ושפה זרה, 
 שסטודנט לא ייבחן בבחינת גמר קודם שיסיים את מלוא חובותיו.  

 
 כתיבת עבודת הגמר )תזה( בשפה האנגלית

המבקש לכתוב את עבודת הגמר בשפה האנגלית, יגיש לראש המחלקה בקשה מנומקת בצירוף  סטודנט
להוסיף תקציר בעברית ותקציר באנגלית  חייבשבקשתו אושרה בכתב על ידי ראש המחלקה  סטודנטהמנחה. המלצת 

 בגוף העבודה.
 

 פרסום עבודת המחקר
 כן קיבל אישור לכך מהמנחה. לא יפרסם את עבודת המחקר או חלק ממנה, אלא אם סטודנטה

המפרסם עבודת מחקר או חלק ממנה, יציין את שם המחלקה והמנחה וכן יציין כי המחקר נעשה  סטודנט
 אילן, כחלק מלימודי התואר השני.-באוניברסיטת בר

 
 הנחיות לכתיבת עבודת הגמר

בין השורות עם  של שורה וחציברווח  A4( או על נייר בגודל letter"קוורטו" )עבודת הגמר תודפס על נייר  .1
 ס"מ מכל צד(. 3-2שוליים רחבים )

 הביבליוגרפיה, ההערות ומראי המקומות ברווח אחד בין השורות.ניתן להדפיס את 
 ההערות באות קטנה יותר. . ניתן להדפיס את הביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה 
 די הדף ובלבד שתובטח קריאה נוחה וברורה.ניתן להדפיס את העבודה משני צ  
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דפים המודפסים משני צדי הדף(. מומלץ לכרוך  75עמודים מודפסים )או  150היקף העבודה לא יעלה על  .2
 את העבודה רק אחרי אישור ועדת הבחינה במחלקה.

 מבריסטול. העבודה תכלול שערים בעברית ובאנגלית על גבי הכריכה .3
 גבי הכריכה יבואו שערים פנימיים זהים לחיצוניים )על פי הדוגמה להלן(.אחרי השערים על  .4
 בעמוד שמעבר לשער הפנימי יבוא דף עם שם המנחה או המנחים בנוסח זה: .5

 עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של פרופ' / ד"ר ______________________ 
( ________________________ מהמחלקה / פקולטה / בית הספר / יחידה ל... )יש לבחור במתאים 

 אילן.-של אוניברסיטת בר
 מעבר לשער הפנימי באנגלית יופיע דף עם שם המנחה באנגלית כך: 

This work was carried out under the supervision of Prof. / Dr. _______________ Faculty / 
Department / School / Interdisciplinary Unit of (choose the most 
appropriate)______________, Bar-Ilan University. 

 וכן נספחים )אם יש(. לאחר מכן יופיע דף תוכן העניינים, המפרט את פרקי העבודה.    6
 יש לציין בתוכן קיומם של תקציר עברי ותקציר לועזי.

באנגלית )ראו דוגמאות  ורשימה ביבליוגרפית, ותקצירסיכום תקציר עברי, מבוא, בעבודה חובה לכלול  .7
 להלן(.

תשומת לב מיוחדת יש להקדיש  .התקנה של העבודה בהתאם למקובל בתחום ועל הגההיש להקפיד על  .8
למראי מקומות, לציטוטים, להערות ולרשימה הביבליוגרפית, שאותם יש לכתוב בצורה המקובלת 

בכל מקרה יש לציין את שמות המחברים, שם הפרסום )שם המאמר,  בפרסומים המקצועיים באותו תחום.
 שם כתב העת, מספר העמוד הראשון במאמר, שם הספר וכו'(, ושנת הפרסום.

 תחום העבודה.הדרישות הייחודיות המקובלות בהן דרישות מינימום; בכל מקרה יש להקפיד על ההנחיות  .9

 .ליתבעברית ובאנג עבודת הגמר תכלול תקצירים .10
)או, במקום התקציר באנגלית, אם העבודה נכתבה בשפה שאינה עברית או אנגלית, בשפה שבה 

 עמודים. 5-3. כל אחד מהתקצירים יהיה בהיקף של העבודה נכתבה(

יינתן רק במקרים יוצאי , שמחייבת אישור מוקדם של בית הספר ללימודים מתקדמיםזה חריגה מנוהל  .11
נומקות של המנחה ושל הוועדה המחלקתית לפני הגשת עבודת הגמר דופן ובהתחשב בהמלצות מ

 לשיפוט.

נא ראו הוראות מעודכנות באתר המחלקה  –המגמה לקומפוזיציה במחלקה למוזיקה  תלמידי .12
www.music.biu.ac.il 

 לא יינתן אישור על סיום לימודי התואר השני כל עוד לא הוגשה עבודת הגמר בהתאם להוראות. . 13

 לשם קבלת אישור הזכאות לתואר השני יש לבצע את הפעולות הבאות:
 4-2עבור חברי ועדת הבחינה המחלקתית )עותקים של העבודה בכריכה זמנית  להגיש לוועדה המחלקתית .א

 עותקים על פי קביעת המחלקה(.
 מועד ההגנה על עבודת המחקר ייקבע בתיאום עם המחלקה. –להיבחן בבחינת הגמר  .ב
 .עותקים כרוכים של עבודת המחקר למחלקה )על פי קביעת המחלקה( 5-2למסור  .ג

 יש לקבל אישור בכתב מיו"ר הוועדה המחלקתית להגיש את עבודת הגמר לספרייה המרכזית. -
 : נוהל מסירת עותקים סופיים של עבודת הגמר לספרייה המרכזית .ד

 :לפני מסירת עותקים לספרייה 
אשר נמצאות באתר בית הספר  כתיבת העבודה ועריכתהיש לקרוא בעיון את ההנחיות לגבי  .1

 ;ללימודים מתקדמים
 יש לבקש מהמחלקה לבדוק שאכן העבודה עומדת בדרישות; .2
 למסירת עותקים לספרייה;מהמחלקה חתום ע"י המנחה יש לקבל אישור  .3
 ;יש להחזיר את כל הספרים שהושאלו מספריות האוניברסיטה ולשלם קנסות )אם יש( .4
חובה להזמין תור באמצעות האתר של מערך הספריות ספרייה המרכזית: ב התזה להפקדת .5

  .http://lib.biu.ac.il/node/1356בכתובת:  

  עליך לוודא שקיבלת דוא"ל המאשר את התור. נא להקפיד להגיע בזמן.
 יש להביא לספרייה המרכזית: .ה

 של התזהעותק מודפס אחד  .1
 העותק המודפס חייב להיות בכריכה – המחלקה לפסיכולוגיה והמחלקה ללימודי מידע יוצא מכלל זה:

 קשה, כאשר דף השער מנוילן ומודבק על גבי הכריכה.
 (. העותק הדיגיטאלי חייב להיות זהה שיוחזר לסטודנט קי-און-באמצעות דיסק) עותק דיגיטאלי אחד .2

 . PDFלעותק המודפס ובאותו הסדר, מוגש בקובץ אחר בלבד בפורמט     
על פי כל ההוראות וההנחיות של בית אישור מהמחלקה חתום על ידי המנחה שהעבודה כתובה  .3

 הספר 
 ללימודים מתקדמים.    
 
 ה הלאומית בירושלים.יספרילעותק דיגיטאלי עביר ה המרכזית תיהספרי

http://lib.biu.ac.il/node/1356
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  העבודה. הפקדתה המרכזית על יי ההוראות יקבל הסטודנט אישור מהספריהעבודה על פהפקדת לאחר 

 הסטודנט יחתום על טופס אישור שימוש בעבודת הגמר )עותק מודפס ועותק אלקטרוני(.  
שבאתר האינטרנט  המידע האישיאת הבקשה לקבלת אישור הזכאות לתואר שני יש למלא באמצעות  .ו

  יה המרכזית.יעותקים מעבודת הגמר לספר שהופקדוולסמן 
 ה תאשר זאת בתיק הדיגיטלי של הסטודנט.ילאחר פעולה זו יש להודיע לספרייה על מנת שהספרי .ז
 

 בנוסף:
 ידי -שלח עליימסרו עותק נוסף של העבודה למחלקה. עותק זה  י סטודנטים מהפקולטה למדעי החברה

 המחלקה למכון הנרייטה סאלד.
 חינוך.בית הספר ללספריית  ישירותעותקים  2לחינוך ימסרו ית הספר בסטודנטים ב 
 

 דוגמה לסדר עריכת העבודה
 מספר עמוד  הצעה א'

 ללא מספור בריסטול(משער עברי )בכריכה  .1
 ללא מספור שער עברי )פנימי הזהה לשער בכריכה( .2
 ללא מספור שם המנחה או המנחים .3
 מספורללא  הבעת תודה )רשות( .4
 ללא מספור תוכן העניינים .5
 ללא מספור רשימת קיצורים, לוחות, טבלאות )אם יש( .6
 באותיות עבריות )א, ב, ג ...( תקציר עברי .7
 בספרות רגילות מבוא .8
 בספרות רגילות גוף העבודה )פירוט הפרקים( .9

 בספרות רגילות דיון ומסקנות .10
 בספרות רגילות רשימה ביבליוגרפית .11
 בספרות רגילות נספחים )אם יש( .12
 (… i.ii. iii)בספרות רומיות  תקציר בשפה האנגלית .13
 ללא מספור שם המנחה באנגלית .14
 ללא מספור שער באנגלית )פנימי הזהה לשער בכריכה( .15
 ללא מספור שער באנגלית )בכריכה מבריסטול( .16
   

 מספר עמוד הצעה ב'
 ללא מספור שער עברי )בכריכה מבריסטול( .1
 ללא מספור שער עברי )פנימי הזהה לשער בכריכה( .2
 ללא מספור שם המנחה או המנחים                                       .3
 ללא מספור הבעת תודה )רשות( .4
 ללא מספור תוכן העניינים .5
 ג...(באותיות עבריות )א, ב,  תקציר עברי  .6
 בספרות רגילות מבוא .7
 בספרות רגילות מסגרת תיאורטית .8
 בספרות רגילות המחקר, הניסוי )או הניסויים( והתוצאות .9

 בספרות רגילות דיון, מסקנות והצעות .10
 בספרות רגילות רשימה ביבליוגרפית .11
 בספרות רגילות נספחים )אם יש( .12
 (… i.ii. iii)בספרות רומיות  תקציר בשפה האנגלית .13
 ללא מספור שם המנחה באנגלית .14
 ללא מספור שער בשפה האנגלית )פנימי הזהה לשער בכריכה( .15
 ללא מספור שער באנגלית )בכריכה מבריסטול( .16

 
 
 

 ספר או יחידה )כפי שמופיע באתר האוניברסיטה(-יש לדייק ולבחור בין מחלקה, פקולטה, בית
 השער ובדפי שם המנחה בשתי השפותבדפי 

 
 
 

 דוגמה לשער קדמי לעבודת הגמר )עברי(
 

 אילן-אוניברסיטת בר
 כותרת העבודה
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-אוניברסיטת ברבתכנית המסלול הישיר לתואר ראשון ושני לסטודנטים מצטיינים 
 אילן

 
 מבוא .1

המסלול הישיר לתואר שני הוא מסלול לימודים מזורז לתואר ראשון ולתואר שני, המיועד לסטודנטים 
. הזכאות ללמוד במסלול זה נקבעת על סמך מורחב בלבד הלומדים לתואר ראשון במקצועמצטיינים 

 הישגים גבוהים במהלך לימודי התואר הראשון באוניברסיטה.
 הפחתה של קורסים לעומת המסלול הרגיל.סטודנטים במסלול זה ייהנו מ

סטודנטים במסלול הישיר חייבים לסיים את לימודי התואר הראשון והתואר השני במסלול הכולל מחקר 
 ובמסלול ללא מחקר בפרק זמן קצוב, כמפורט להלן.

 כדי לעמוד ביעד זה של השלמת שני תארים בתוך פרק הזמן הקצוב, וכדי לאפשר לסטודנטים מצטיינים
השתלבות במסלול מהיר ללימודים מתקדמים, נבנתה תכנית לימודים מיוחדת לתואר הראשון, שבעיקרה 

מחלקתית )מקצוע מורחב(, ואשר מכסת הלימודים בה פחותה מן הרגיל. תכנית מיוחדת זו -היא חד
 מאפשרת השתתפות בקורסים לתואר השני כבר בשנה השלישית ללימודים.

 
 מבנה הלימודים בתואר ראשון ובתואר שני במסלול הישיר . 2

, ילמדו באוניברסיטה את 3סטודנטים מצטיינים שהתקבלו למסלול הישיר על פי הנוהל שיפורט להלן בסעיף 
 התכנית הבאה )בחלק מן המחלקות ייתכן היקף שעות שונה לפי קביעת המחלקה(:

 בתואר הראשון
 ש"ש בהתאם להחלטת המחלקה.  4ניתן לתת הפחתה של עד  – מקצוע מורחב

 14ש"ש )סטודנטים שהתחילו את לימודי התואר הראשון לפני שנה"ל תשע"ז חייבים  10 – לימודי יסוד ביהדות
 ש"ש(.

 ש"ש, כמקובל(. 4)במקום ש"ש  2 –/ העשרה קורס כללי 
 :סה"כ

 .לתואר ראשון שנתיות שעות 58מינימום 
 והבעה עברית, בהתאם לכללים )ללא נקודות זכות אקדמיות(. לימודי אנגלית

 שעות שנתיות לפחות לתואר. 58 -יש להשלים קורסי מחלקה או קורסים כלליים /העשרה כדי להגיע ל
 סטודנט בתכנית זו יקבל תעודת סיום במקצוע מורחב.

 
מכסת השעות האמורה במקצוע המורחב מתייחסת רק למחלקות שבהן מכסת הלימודים הכוללת 

 ש"ש לפחות. 64-בתואר הראשון מגיעה ל
 

 בתואר השני
 הכולל מחקר. –במסלול א'  ש"ש 12
 ללא מחקר. –במסלול ב'  ש"ש 18

 לימודי שפה זרה, בהתאם לכללים )ללא נקודות זכות אקדמיות(.
 הישיר פטורים מקורס יסוד ביהדות לתואר השני.סטודנטים במסלול 

 
 תנאי הקבלה למסלול הישיר  .3

לפחות(  90לפחות )בחלק מן המחלקות נדרש ממוצע של  85בעת הדיון בבקשה נדרש ממוצע של  א. 
ל קורסים בהיקף ש 8-בכל הקורסים של המקצוע המורחב, ובתנאי שבזמן הדיון בבקשה יהיו ציונים ל

 במסגרת המקצוע המורחב. של תוכנית לימודים מלאה שלושה סמסטרים
 בתכנית לימודים מלאה במשך כל שנות הלימוד. רצוףלימוד  ב. 
. לא יוכל להתקבל באותה מחלקה ובאותה המגמהשל לימודי תואר ראשון ושני  רצוףלימוד  ג. 

מהמחלקה שבה הוא רוצה ללמוד את  שונההישיר סטודנט שלמד שנה או יותר במחלקה למסלול 
 המסלול הישיר.

 
 מהלך הלימודים והרישום למסלול הישיר .4

נה השנייה ללימודי התואר הראשון, ואשר השיגו הסמסטר השני של השסטודנטים שיתחילו את  א. 
את הממוצע הנדרש לקבלה למסלול הישיר ואשר עומדים בתנאי הקבלה,  הסמסטר הראשוןבסוף 

 יכינו תכנית לימודים מתאימה למסלול הישיר בתיאום עם ראש המחלקה והיועץ.
במהלך סמסטר ב' של שנת הלימודים השנייה לתואר ראשון, ובתנאי שעמדו בדרישות הקבלה  ב. 

קה במקצוע המורחב ויבקשו להתקבל למסלול למסלול הישיר, יפנו המעוניינים בכתב לראש המחל
 הישיר.

רשימת הסטודנטים שהומלצו על ידי ראש המחלקה להתקבל למסלול הישיר תועבר לאישור בית  ג. 
הספר ללימודים מתקדמים, שיבדוק את כשירות המועמדים לקבלה למסלול הישיר ויודיע להם 

 ים השלישית.ולמחלקה על קבלתם למסלול האמור עד תחילת שנת הלימוד
 ש"ש 8, בהיקף של לקורסים לתואר שניהסטודנטים שיתקבלו יירשמו בשנת הלימודים השלישית  ד. 

 לפחות, נוסף על הקורסים הנדרשים להשלמת התואר הראשון במסלול הישיר.
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 יגיש הסטודנט את מועמדותו לתואר השני התואר הראשוןללימודי  השלישיתבשנת הלימודים  ה. 
. את המועמדות יש להגיש בחודש פברואר של שנת )בפקולטה למדעי החיים בשנה"ל השניה(

הלימודים השלישית ולא יאוחר ממועדי הרישום שנקבעו למחלקה שבה הוא לומד. לצורך הרישום יש 
 .לבצע הרשמה באמצעות האינטרנט

ואילו בשנה הרביעית , השנים הראשונות ללימודיו ייחשב הסטודנט כסטודנט לתואר ראשון שלושבמהלך  ו. 
, רק לאחר שהתקבל על ידי בית הספר ללימודים ללימודיו ייחשב כסטודנט השנה הראשונה לתואר שני

 מתקדמים.
 

 לתשומת לבכם: 
 חלקה. הקבלה הרשמית ללימודי התואר השני תהיה על בסיס תנאי הקבלה הרגילים במ

בסיס משך הלימודים כמו כן, מועד הגשת הצעת המחקר, מועד סיום הלימודים וכדומה נקבעים בדרך כלל על 
כל בקשה ולא על בסיס משך הלימודים שנקבע בתקנון לסטודנטים במסלול הישיר כאמור לעיל.  הרגיל

צוין במפורש כי ההחלטה , למעט מקרים שבהם תבטל את הזכאות להיכלל במסלול הישירלהארכת לימודים 
 מתייחסת למסלול הישיר.

 
יהיה על הסטודנטים במסלול הישיר לעמוד במהלך לימודיהם בתנאים הנוגעים לממוצע הציונים,  בפועל

 למועד סיום הלימודים, למועד הגשת הצעת המחקר וכדומה על פי כללי המסלול הישיר.
 
 תנאי הסיום ומשך הלימודים במסלול הישיר   .5

 כדלקמן: הראשון והשניאת לימודי התואר  ללמוד ברצף ולסייםעל כל סטודנט במסלול הישיר  
מתחילת לימודיו לתואר הראשון )סטודנטים  השנה החמישיתעד סוף  – במסלול א' )עם תזה( .א

 (.הרביעיתעד סוף השנה  למדעי החייםבפקולטה 
 מתחילת לימודיו לתואר הראשון. השנה הרביעיתעד סוף  – במסלול ב' )ללא תזה( .ב
)או יותר, על פי לסיים את לימודי התואר הראשון בתוך שלוש שנים  חייבכל סטודנט במסלול הישיר  .ג

 משך השנים הנדרש בתחום(.
במשך הלימודים תבטל אוטומטית את הזכאות להמשיך במסלול הישיר ואת הזכויות  כל חריגה .ד

. במקרה זה יהיה הסטודנט חייב להשלים את לימודיו מכסת שעות מופחתתשמקנה המסלול, כגון 
 .הרגילהלתואר הראשון ולתואר השני על פי מתכונת השעות 

 מניין השנים יחול גם במקרה של שינוי מגמה, החלפת נושא המחקר, וכל התפתחות אחרת במהלך לימודי הסטודנט.
 

 הענקת התארים .6
  באותה השנה.לא יוענקו שני תארים למסיימי המסלול הישיר  

 
 )לימודי תואר שני ושלישי( תואר שלישימסלול משולב ל

 ראו פירוט במבוא לתואר שלישי.
 

 ציונים לשבח
 האוניברסיטה רשאית להכניס שינויים בכללים למתן ציונים לשבח. הודעה על כך תתפרסם בהתאם.

הממוצע לא יילקחו בחשבון  למוסמכים יוענקו ציונים לשבח על פי הקריטריונים המפורטים להלן. בחישוב
 .הציונים בקורסי יהדות, שפות ולימודי השלמה, אך הם יופיעו בדוח הלימודים של התלמיד

 
 במסלול א' )עם תזה(

 מהמוסמכים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות יתרה". 2%. 1
 .מהמוסמכים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות" 18%    

 בהתאם לכללים אלה הערכים המספריים הנדרשים להצטיינות יכולים להשתנות משנה לשנה.
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 פי שקלול של ציון עבודת המחקר וציוני הקורסים בכל   -. הציון הסופי של התואר השני ייקבע על2
 פקולטה או מחלקה כמפורט להלן:    

 ציוני הקורסים % עבודת המחקר %  פקולטה/מחלקה

 50% 50%  היהדותמדעי 

 50% 50%  מדעי הרוח

 50% 50%  משפטים 

 40% 60% עבודה סוציאלית מדעי החברה

 50% 50% מדעי המדינה 

 50% 50% תקשורת 

 50% 50% פסיכולוגיה 

 50% 50% סוציולוגיה 

 50% 50% ניהול 

 50% 50% חינוך 

 50% 50% קרימינולוגיה 

 50% 50% כלכלה 

 50% 50% מנהל עסקים  

 25% 75%  מדעים מדויקים

 50% 50%  הנדסה

 25% 75%  מדעי החיים

 50% 50%  לימודי פרשנות ותרבות

 25% 75%  מדעי המוח

 50% 50%  לימודי מגדר

 50% 50%  מדע, טכנולוגיה וחברה

 50% 50%  ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

 
 במסלול ב' )ללא תזה(

 בפקולטה יקבלו ציון לשבח ב"הצטיינות" בלבד.מהמוסמכים המצטיינים  20%
 ציונים לשבח באנגלית

 ".Distinction"תיקרא:  "הצטיינות יתרה"
 ".Excellence: "תיקרא "הצטיינות"

 אישור סיום לימודים
תלמידים אשר מילאו את כל דרישות האוניברסיטה לתואר, הגישו את כל העבודות הנדרשות ועמדו בהצלחה 

כאים לבקש ממשרד הרשם אישור כי סיימו את לימודיהם לתואר. על התלמיד להגיש בקשה בכל הבחינות, ז
 מערכת האינבר באתר האוניברסיטה. באמצעות 

 תאריך הזכאות לתואר ייקבע על סמך הגשת המטלה האקדמית האחרונה של התלמיד.
 במקרה של הגשת העבודה תאריך הגשה נקבע על ידי המחלקה / המרצה.

 קורסי ההשלמה אינו מופיע בדו"ח הציונים ואינו נכלל בממוצע התואר.ממוצע 
 

 קורסים עודפים:
אם לסטודנט ישנם ציונים בקורסים עודפים שאינם נדרשים לתואר, הסטודנט רשאי לבקש להוציאם מממוצע 

 ובצמידות לבקשה לסיום התואר. פעם אחת בלבדהציונים 
 הציונים, אך יופיעו בדוח הלימודים של הסטודנט. ציוני הקורסים העודפים לא יכללו בממוצע

 לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא ניתן לבצע שינויים כמפורט להלן:
 שיפור ציון בקורס או במטלה אקדמית אחרת הקשורה לתואר. .1
 שינוי מסלול הלימודים. .2
 שינוי ממוצע הציונים. .3
 שינוי בשם משפחה או בשם פרטי בתעודה. .4
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 תואר ותעודה:
לתלמיד שסיים את כל הדרישות בפקולטות למדעי היהדות, למדעי הרוח, או למדעי החברה או ביחידה  .1

 ..M.Aתחומיים )פרט לחקר המוח( יוענק התואר מוסמך -ללימודים בין
שסיים את כל הדרישות בפקולטה למדעים מדויקים, בפקולטה למדעי החיים, בפקולטה להנדסה וביחידה  תלמידל

 .M.Scתחומיים חקר המוח יוענק התואר מוסמך .-ללימודים בין
 . LL.Mלתלמיד שסיים את כל הדרישות בפקולטה למשפטים יוענק התואר מוסמך .

 לתלמיד שסיים את כל הדרישות בפקולטה למשפטים במסגרת תכניות הלימוד בלימודי משפט ללא
 ..M.Aמשפטנים יוענק התואר מוסמך 

לול א', הכולל ביצוע מחקר, יצוין: "לאחר שסיים/ה את מסכת בתעודות של מסיימי התואר השני במס .2
לימודיו/ה וחיבר/ה עבודת גמר". בתעודות של מסיימי התואר השני ללא מחקר יצוין: "לאחר שסיים/ה את 

מסכת לימודיו/ה כחוק". בתעודות של מסיימי התואר השני במסלול המשולב / ישיר )בפסיכולוגיה( 
השלים/ה את חובותיו לתואר מוסמך במסגרת המסלול המשולב / ישיר לתואר לדוקטורט יצוין: "לאחר ש

 'דוקטור לפילוסופיה' ".
 בתעודה לתואר שני במסגרת המסלול המשולב לתואר שלישי ניתן צל"ש הצטיינות בלבד )אין הצטיינות יתרה(. .3
 בתעודה לתואר שני בפסיכולוגיה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט אין צל"ש. .4
 מקבלים אישור לתואר למעט המסלול בפסיכולוגיה שבו מוענקת ניתנת  תעודה. –ל הישיר לדוקטורט במסלו .5
 האוניברסיטה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפרסם את שמות המוסמכים. .6

 

 לימודים לתואר שלישי
 

 תנאי הקבלה של סטודנטים לתואר שלישי
מועמד יכול להתקבל כסטודנט לתואר שלישי לאחד משלושת המסלולים הבאים: מסלול רגיל, מסלול ישיר או מסלול 

 משולב.  
הוועדה המחלקתית תדון בכל מועמד ותמליץ על דחייתו או על קבלתו לאחד המסלולים הנ"ל על פי תנאי 

 הקבלה המקובלים והמפורטים להלן:   
 
 הרגילתנאי קבלה למסלול  א.

 למסלול זה יכול להתקבל מועמד הממלא אחר התנאים הבאים: (1)
אילן בציונים מתאימים, דהיינו: ממוצע ציוניו בכל לימודי החובה -מוסמך של אוניברסיטת בר )א(

, עומד בדרישות הקבלה של המחלקה 86 לפחותלתואר השני וכן הציון על עבודת הגמר יהיו 
 וקיבל אישור זכאות לתואר שני.

 יש לו הכשרה מספקת לשם ביצוע מחקר במקצוע שבו בחר. )ב(
 –אילן, או במקרים יוצאים מן הכלל -עבודת המחקר המוצעת ניתנת לביצוע באוניברסיטת בר )ג(

במוסד מדעי אחר בישראל, שהוכר למטרה זו על ידי האוניברסיטה, או באוניברסיטה מוכרת 
 בחו"ל.

של המועמד למחקר לפי ציוניו, טיב עבודת הגמר שלו, רמת  הוועדה המחלקתית תדון בהכשרתו (2)
פרסומיו, עבודתו המדעית הקודמת, או לפי כל שיקול אקדמי אחר שייראה לוועדה, ותגיש את 
המלצותיה לבית הספר ללימודים מתקדמים. באחריות הוועדה המחלקתית לבדוק אם המוסד שבו 

קרה של מועמד שלמד בחו"ל אם המוסד מוכר על למד המועמד בישראל מוכר על ידי המל"ג, או במ
 בית הספר ללימודים מתקדמים.המוסד טעון אישור של ידי הגופים המתאימים באותה מדינה. 

אם ניתן  הוועדה המחלקתית תבדוק את טיב תעודת הגמר או התואר האקדמי של המועמד ותחליט (3)
הוועדה תעביר את המלצתה לבית הספר אילן. -לראותם כמקבילים לאלו הנהוגים באוניברסיטת בר

 ללימודים מתקדמים.
אם תמצא הוועדה המחלקתית שמעמדו של המועמד ממוסד אחר נופל מן הנדרש ממנו לפי סעיף  (4)

אילן במשך -קודם, אבל יש להניח שיוכל להגיע לרמה הנדרשת על ידי לימודים באוניברסיטת בר
ועמד להירשם כסטודנט "על תנאי" וללמוד במשך שנה אחת, רשאית הוועדה המחלקתית להציע למ

שנה אחת תכנית לימודים מיוחדת שתיקבע על ידי הוועדה המחלקתית תוך התייעצות עם כל 
הגורמים הנוגעים בדבר. בתום שנה תדון הוועדה המחלקתית בקבלתו כסטודנט לתואר שלישי לאור 

 ית הספר ללימודים מתקדמים. תוצאות לימודיו. בכל מקרה האישור הסופי יינתן על ידי ב
להשלים תוך השנה האמורה בסעיף  ממוסד אחרמתי על סטודנט  חווה דעתה הוועדה המחלקתית ת (5)

, ומתי אפשר להסתפק בלימודים מבלי הקודם את הדרישות לתואר מוסמך באוניברסיטת בר אילן
 לדרוש את השגת התואר.

 ית הספר ללימודים מתקדמים.(  המלצות הוועדה המחלקתית יובאו לאישור ב6)
 

 בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול הרגיל למרות שהוא עומד בתנאי המסלול.
סטודנט שלמד בתואר ראשון או שני במסלול מיוחד )כגון: מסלול ישיר לתואר ראשון ושני( יוכל להתקבל 

 .ללימודים לתואר שלישי רק במסלול הרגיל
 
 קבלה למסלול הישירתנאי  ב.

 למסלול הישיר יכול להתקבל מועמד הממלא אחר הדרישות הבאות: (1)
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לפחות, ואשר  90אילן בציון ממוצע -סיים את כל הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר (א)
המקצוע הראשי בלימודיו לתואר הראשון היה בתחום ההתמחות שאליו הוא מבקש להתקבל. גם 

 לפחות. 90התמחות יהיה ממוצע ציוניו בתחום ה
 יגיש את המועמדות למסלול הישיר תוך שנתיים לכל היותר מסיום התואר הראשון. (ב)
מועמד אשר סיים את לימודיו לתואר הראשון באוניברסיטה אחרת, בארץ או בחו"ל, יוכל להתקבל  (ג)

 לתוארושקול תוארו למסלול זה אם תמצא הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים ש
 אילן.-בוגר אוניברסיטת ברשל 

הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ על קבלת סטודנט למסלול הישיר גם אם אינו ממלא אחר אחת  (2) 
מהדרישות דלעיל. במקרה זה חייבת ההחלטה להתקבל פה אחד, ועל הסטודנט יוטלו דרישות 

עיף זה יהיה במעמד דרישות שלא עמד בהן. סטודנט שיתקבל לפי סלמיוחדות שתהיינה שקולות 
 "סטודנט על תנאי" עד למילוי כל הדרישות המיוחדות.

מועמד שמילא אחר כל הדרישות דלעיל והתקבל על ידי בית הספר למסלול הישיר יהיה במעמד של  (3)
 במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו עליו למלא אחר הדרישות הבאות:"סטודנט מן המניין בתנאי" 

בהיקף הנדרש לתואר שני במסלול א'. במסגרת זו עליו לכתוב שתי עבודות ללמוד קורסים  )א(
סמינריוניות או עבודה סמינריונית אחת ותרגילי מעבדה על פי דרישת הועדה המחלקתית, 
ובהתאם למקובל בתואר השני באותה מחלקה. העבודות הסמינריוניות יכולות להיות בסיס 

 להצעת המחקר.
 לפחות. 86ציון ממוצע של  בכל לימודיו השיג )ב(
ככלל, הציפייה היא כי סטודנטים במסלול זה יירשמו כשיש להם מנחה ונושא לעבודה. עם זאת,  )ג(

במקרים חריגים המצדיקים זאת המחלקה תוכל למנות מנחה זמני שיסייע לסטודנט בגיבוש נושא 
 ובמציאת מנחה.

ת הדוקטור כמפורט בהמשך בפרק להגיש לוועדה המחלקתית הצעת מחקר מפורטת לעבוד )ד(
 "אישור הצעת מחקר".

לאחר שימלא אחר כל הדרישות דלעיל, ולאחר שהצעת  ישתנה סטודנט מן המנייןמעמד הסטודנט ל (4)
תכנית המחקר והמנחה הקבוע יאושרו על ידי הוועדה המחלקתית ועל ידי בית הספר ללימודים 

 ובתקנון. "רמתקדמים כמפורט בהמשך בפרק "אישור הצעת המחק
 על סטודנט המסלול הישיר יחולו כל החובות החלות על סטודנט לתואר שלישי. (5)
( לא יורשה להירשם כסטודנט לתואר שלישי, 3סטודנט שלא ימלא אחר התנאים המפורטים בסעיף ) (6)

אך יוכל לבקש רשות להתקבל ללימודים לתואר שני. אם יתקבל יוכל לבקש הכרה בלימודיו במסגרת 
 זו כמילוי חלק מהדרישות לתואר שני.

אילן או באוניברסיטה אחרת רשאי להגיש -סטודנט שהחל את לימודיו לתואר שני באוניברסיטת בר (7)
בקשה להתקבל למסלול הישיר. אם יתקבל, תהיה הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ בפני בית 

של הדרישות המוטלות על  י או מלאהספר ללימודים מתקדמים להכיר בלימודיו הקודמים כמילוי חלק
 סטודנט שלא מן המניין.

בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול הישיר למרות שהוא עומד בתנאי 
 המסלול.

 
 תנאי קבלה למסלול המשולב ג. 

 למסלול המשולב יוכל להתקבל מועמד אשר מילא את הדרישות הבאות: (1)
לפחות. המקצוע  86אילן בציון ממוצע כללי של -סיים את לימודיו לתואר ראשון באוניברסיטת בר (א)

הראשי בלימודיו לתואר ראשון של סטודנט זה חייב להיות בתחום ההתמחות שאליו הוא מבקש 
 להתקבל.

למד בשנתיים הראשונות ללימודיו במסגרת התואר השני את מכסת הלימודים במסלול א'  (ב)
במגמה ובמחלקה שאליהן התקבל. חובות הלימוד לסטודנטים במסלול  י )עם תזה(לתואר שנ

המשולב במסגרת לימודי התואר השני תהיינה זהות לחובות הלימוד הנדרשות מהסטודנטים 
 לתואר השני במסלול א'. 

במסגרת חובות אלה על הסטודנט לכתוב שתי עבודות סמינריוניות, או עבודה סמינריונית אחת   
לפחות. העבודות  90ציון כל אחד מהם ותרגילי מעבדה )לפי דרישת המחלקה( ולקבל ב

הסטודנט  הסמינריוניות תוכלנה לשמש בסיס להצעת המחקר לתואר שלישי. המעקב אחר לימודי
 יהיה באחריות הוועדה המחלקתית.

 לפחות. 86השיג בכל לימודיו ציון ממוצע של  (ג)
 השנייה ללימודיו במסגרת התואר השני. הגיש הצעת מחקר לתואר שלישי בשנה (ד)

 בגלל ייחודו של מסלול זה הצעת המחקר יכולה להיות באורך שיעלה על חמישה עשר עמודים.
( בשנתיים הראשונות ללימודיו יוכל ד)-)א( (1) פיםלאחר שמולאו כל התנאים המפורטים בסעי )ה(

מסלול המשולב. עליו לשלם הסטודנט להגיש בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים להתקבל ל
דמי הרשמה. לטופסי המועמדות על המחלקה לצרף "טופס מועמדות למסלול המשולב" חתום 
על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית, ובו אישור שהסטודנט סיים את מכסת הקורסים הנדרשת 

 כן ממוצעובמסלול זה, כולל קורסי יסוד ושפה זרה שנייה )אם זו נדרשה על ידי המחלקה(, 
שלא  סטודנט הציונים של הסטודנט )טופס זה נמצא באתר בית הספר ללימודים מתקדמים(.
 יעמוד בתנאי המעבר תוך שנתיים, לא יוכל להמשיך את לימודיו במסלול המשולב. 
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 בית הספר ללימודים מתקדמים ידון בבקשת הקבלה ויחליט אם לקבל את המועמד למסלול זה. ( ו)
ינה מחלקתית בעל פה, שבה יוכיח התמצאות כללית במגמת ההתמחות הסטודנט יעמוד בבח )ז( 

שלו ובשיטות המחקר המקובלות בה. הבחינה תתקיים בנוכחות יו"ר הוועדה המחלקתית. לפני 
הבחינה יגיש הסטודנט את הצעת המחקר ליו"ר הוועדה המחלקתית, וחלק מהבחינה יוקדש 

לצת המחלקה לאישור הצעת המחקר. הצעת לבירור פרטי ההצעה. בחינה זו תהווה בסיס להמ
 המחקר תעבור שיפוט כמו כל הצעת מחקר אחרת.

מועמד אשר סיים את לימודיו לתואר הראשון באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל, או שהחל את  (ח)
לימודיו לתואר השני באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל, יוכל להתקבל למסלול המשולב אם 

לימודיו במוסד האחר שקולים ת ובית הספר ללימודים מתקדמים ישתכנעו שהוועדה המחלקתי
. למען הסר ספק סטודנט כזה לא יקבל תואר אילן-אוניברסיטת ברומוסמך של בוגר ללימודיו של 

 שני של אוניברסיטת בר אילן.
הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ בפני בית הספר ללימודים מתקדמים להחליט על קבלת  (ט)

ודנט למסלול המשולב גם אם אינו ממלא אחר אחת מהדרישות דלעיל. במקרה זה חייבת סט
ההחלטה להתקבל בוועדת המשנה של בית הספר ללימודים מתקדמים פה אחד, ועל הסטודנט 

דרישות שלא עמד בהן. סטודנט שיתקבל לפי סעיף זה לדרישות מיוחדות שתהיינה שקולות יוטלו 
 נאי" עד למילוי כל הדרישות המיוחדות.יהיה במעמד "סטודנט על ת

כל  סטודנט שהתקבל לתואר שלישי במסלול המשולב באופן חריג למרות שלא מילא את        
 הדרישות, לא יוכל לקבל זכאות לתואר עד שימלא אחר כל התנאים.

שני( בתום שתי שנות לימוד בתואר השני, ולאחר שיעמוד בתנאי המעבר משלב א' )לימודי תואר  (י)
לשלב ב' )לימודי דוקטורט( שנקבעו לו, דהיינו סיום כל הקורסים של מסלול א' לתואר שני 
בממוצע הנדרש, הגשת הצעת המחקר ואישורה, יהיה הסטודנט זכאי לקבל תעודת מוסמך של 

 אילן.-אוניברסיטת בר
הרשם,  בית הספר ללימודים מתקדמים ישלח העתק של אישור הצעת המחקר למחלקה ולמשרד    

 ובו יצוין שהסטודנט הוא "מן המניין".
זכאות הסטודנט לקבלת תעודת "מוסמך" תינתן על ידי רשם האוניברסיטה לאחר שהצעת  (א)י

המחקר תאושר בבית הספר ללימודים מתקדמים ולאחר קבלת האישור מבית הספר ללימודים 
 מתקדמים שהסטודנט הוא במעמד "מן המניין". 

                        כדלקמן: נוסח התעודה יהיה 
(  במחלקה ___________ לאחר שהשלים/ה את חובותיו/ה M.A) "מוסמך האוניברסיטה 

 לתואר מוסמך במהלך לימודיו/ה במסגרת המסלול המשולב לתואר "דוקטור לפילוסופיה".
סטודנט במסלול המשולב שלא יעמוד בדרישות שפורטו לעיל )שלב א'(, ולא יתקבל על ידי בית  (ב)י

הספר ללימודים מתקדמים להמשך לימודיו לדוקטורט )שלב ב'(, או שיפסיק את לימודיו 
לדוקטורט מרצונו, או שלימודיו יופסקו על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, יהיה זכאי לקבל 

רק בתנאי שישלים את כל חובות המסלול לתואר שני אוניברסיטה עם תזה, תעודת מוסמך ה
 .עם תזה

 
לאחר שהסטודנט עמד בכל התנאים המפורטים לעיל ובית הספר ללימודים מתקדמים החליט לקבלו  (2)

" לשלב ב' במסלול סטודנט מן המניין בתנאילתואר שלישי במסלול המשולב, הוא יהיה במעמד של "
ל להירשם לקורסים במסגרת התואר השלישי. הסטודנט ייחשב כסטודנט שנה ראשונה המשולב, ויוכ

בלימודי התואר השלישי, והוועדה המחלקתית תקיים מעקב אחר לימודיו עד סיומם. על הסטודנט 
לסיים את לימודיו תוך ארבע שנים לכל היותר מיום קבלתו ללימודי התואר השלישי. משך הלימודים 

שנים לפי הפירוט הבא: שנתיים במסגרת התואר השני וארבע  ששא יעלה על במסלול המשולב ל
 שנים לכל היותר במסגרת התואר השלישי.

 
בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול המשולב למרות שהוא עומד בתנאי 

 מסלול.ה
 

 ד.  מסלול השלמות
 ות:חלופבמסלול זה קיימות כמה 

 שני ללא תזה ומתקבל להשלמת כתיבת עבודה שוות ערך לתזה.תואר ראשון ותואר בעל סטודנט  .1
מתחום התואר תואר שלישי בתחום אחר לרוצה ללמוד  ,שני עם תזהתואר תואר ראשון ובעל סטודנט  .2

 ומתקבל להשלמת קורסים.השני, 
מאותו ר שני יש לו תואמקרים מיוחדים שבהם הסטודנט התקבל למסלול השלמות של מספר קורסים למרות ש .3

 תחום.
 בקשה להתקבל ללימודים במסלול זה תכלול את שם המנחה והנושא.

 לפחות. 86על הסטודנט לסיים את חובות ההשלמה בממוצע 
על הסטודנט להיות מסוגל . על הסטודנט לסיים את חובות ההשלמה במהלך השנה הראשונה ללימודיו

ל מכסת לימודי ההשלמה והגשה של עבודה שוות להתפנות לעמידה בכל דרישות המסלול, לרבות סיום כ
 , ועקב נסיבות בלתי צפויות שהתעוררו לאחר הקבלה ללימודים,במקרים חריגיםערך לתזה, תוך שנה. 

. רשאית הוועדה המחלקתית להמליץ בפני בית הספר ללימודים מתקדמים על הארכה בסיום ההשלמות
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על קבלה ללימודים לפני שנקבעו מנחה ונושא, הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ במקרים חריגים 
 .ובלבד שלהערכת הסטודנט והוועדה הסטודנט יוכל לעמוד בכל דרישות המסלול תוך שנה

ככלל, בית הספר ללימודים מתקדמים אינו נוהג לאשר הרשמה למסלול זה במקרים שבהם נדרשים 
. במקרים כאלה ישקול וות ערךש"ש בנוסף לכתיבה של עבודה ש 8לימודי השלמה בהיקף העולה על 

בית הספר להפנות את הסטודנט ללימודי תואר שני עם תזה, תוך מתן אפשרות למחלקה לקבוע לו תכנית 
מהיקף  50%-לימודים בהיקף פחות מההיקף הרגיל ובלבד שמספר הש"ש שהסטודנט ילמד לא יפחת מ

 הש"ש הנדרשות כרגיל בלימודים לתואר שני עם תזה.

 בל להשלמת עבודה שוות ערך לתזה חייב להיבחן עליה כמקובל לגבי כל תזה בתואר סטודנט שהתק
 לפחות )או ציון גבוה יותר על פי המקובל באותה מחלקה(. 86שני ולקבל ציון 

 .הוועדה המחלקתית אחראית לוודא שהסטודנט עומד בכל חובות ההשלמה 

 יו, תמליץ הוועדה המחלקתית לבית בתום שנת ההשלמה, ולאחר שבדקה כי הסטודנט עמד בכל חובות
 הספר ללימודים מתקדמים אם לקבל את הסטודנט כסטודנט לתואר שלישי.

 לא יורשה להמשיך לתואר שלישי ולימודיו יופסקו. השלמות סטודנט שלא יעמוד בתנאי ה 
 

בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול השלמות למרות שהוא עומד בתנאי 
 .המסלול

 
חובות הלימודים: קורסי התמחות, לימודי השלמה, בית הספר ללימודי יסוד וידיעת 

 שפות
  

הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים תמליץ בפני בית הספר ללימודים מתקדמים על היקף לימודיו של 
 המועמד/הסטודנט על פי הכללים שנקבעו בנהלים אלו.

ותכלול בהתייעצות עם המנחה ההתמחות תיקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית  תחוםתכנית הלימודים ב .א
סמינר שנתי ברמה מתאימה ובנושא הקרוב לתחום התמחותו של הסטודנט, כמו גם קורסים אחרים 

 במחלקה.
 יו"ר הועדה המחלקתית ידווח על תכנית הלימודים לבית הספר.

פה או בכתב( ובה -)בעל חובת בחינהתואר שלישי המחלקה רשאית להטיל על מועמד או על סטודנט ל .ב
 יידרש להוכיח את מידת בקיאותו בחומר הנלמד בקורסים בשטח ההתמחות.

 לימודי יסוד ביהדות .ג
ש"ש בלימודי יסוד  2 -אילן חייב ב-סטודנט שהוא בעל תואר אחד בלבד )ראשון או שני( מאוניברסיטת בר .1

 ביהדות.
 אילן פטור מלימודי יסוד ביהדות.-ן ושני( מאוניברסיטת בר)ראשו סטודנט שהוא בעל שני תארים .2
ש"ש  2ש"ש ביהדות )  4 -אילן לאף לא אחד מהתארים חייב ב-סטודנט שלא למד באוניברסיטת בר .3

 ש"ש חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד(. 4-מתוךה
סטודנט המתמחה בתואר שלישי בלבד במקצועות היהדות המובהקים )תנ"ך, תלמוד או מחשבת  .4

 ישראל( פטור מלימודי יסוד ביהדות. 
 יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר. .5
תיכוניים ביהדות )ישיבה, אוניברסיטה, מכללה או מדרשה( רשאי -סטודנט שלמד בעבר לימודים על .6

 גיש בקשה לקבל פטור על סמך לימודים אלה.לה
את הבקשה יש להגיש לבית הספר ללימודי יסוד ביהדות ולצרף את המסמכים הרלוונטיים הרשמיים 

 והמקוריים.
אילן ובנוסף -אילן ולומד לתואר שלישי באוניברסיטת בר-סטודנט שאינו בוגר אוניברסיטת בר

 4יסוד במסגרת הלימודים לתואר שלישי בהיקף של יהיה מחויב בלימודי  לומד בה לתעודת הוראה
 ש"ש .

ש"ש חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד( ובמסגרת הלימודים לתעודת הוראה  4 -ש"ש מתוך ה 2)כאשר 
 ש"ש ביהדות במסגרת הלימודים לתואר שלישי ולתעודת הוראה.  6ש"ש נוספות, ובסך הכול  2-ב

יהיה מחויב במסגרת הלימודים לתעודת במידה וילמד תחילה לתעודת הוראה ואח"כ לתואר שלישי 
-ש"ש חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד( ובמסגרת הלימודים לתואר שלישי ב 2ש"ש )כאשר  4-הוראה ב

 ש"ש. 6ש"ש נוספות, ובסך הכול  2
אילן שנה אחת לפחות -פוס ברסטודנט לתואר שלישי הלומד תכנית מלאה במכון הגבוה לתורה בקמ .7

 בתקופת לימודיו לתואר שלישי, יהיה פטור מלימודי היסוד ביהדות.
סטודנט שאינו יהודי פטור מלימודי יסוד ביהדות, אך חייב במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף כולל  .8

ש"ש ולקבל ציון מספרי עובר. את הקורסים יש ללמוד במחלקה שונה מהמחלקה שבה הוא  4של 
 לומד לתואר.

 אנגלית –שפה זרה  .ד
קבלת ציון פטור במבחן בשפה האנגלית שנערך במחלקה האקדמית. הפטור מותנה באישור בית הספר 

 ללימודים מתקדמים.
 פטורים מחובה זו:

 )סטודנטים בעלי תואר אקדמי מארץ דוברת אנגלית שנלמד בשפה האנגלית )ולא משלוחה בארץ 
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  אילן, או שסיימו -מיון לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה בברמי שקיבלו ציון "פטור" במבחן
 , או קורס לדוקטורנטים.4Mאו  2Mבהצלחה קורס לתואר שני ברמה 

 אילן, האוניברסיטה -בעלי תואר אקדמי במחלקה לאנגלית באחד מהמוסדות הבאים: אוניברסיטת בר
 יטת בן גוריון ואוניברסיטת אריאל.     העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברס

 את חובת השפה האנגלית יש לסיים עד סוף השנה האקדמית השנייה ללימודי התואר השלישי.
ניתן לבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים פטור מאנגלית על סמך לימודים קודמים עם המלצה מנומקת של 

הספר ללימודים מתקדמים את המלצת היחידה  יו"ר הוועדה המחלקתית. קודם לקבלת ההחלטה יבקש בית
 לאנגלית כשפה זרה. 

 לימודי אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון אינם מעניקים פטור מאנגלית לתואר שלישי.
 שפה זרה .ה

הוועדה המחלקתית רשאית לדרוש מהסטודנט ללמוד שפה זרה נוספת על אנגלית, ברמה התחלתית או 
 מוגברת, בהתאם לדרישות המחקר. 

 הלים להוכחת ידיעה בשפות זרות ייקבעו על ידי הוועדה המחלקתית.הנ
 על הסטודנט למלא דרישות סעיף זה לכל המאוחר במהלך שנת הלימודים שאחרי אישור תכנית המחקר.

 
 אישור הצעת המחקר

 קיימות שתי אפשרויות לשיפוט הצעת המחקר: 
המחקר לשיפוט לשופט פנים )מתוך לאחר קבלת אישור מהמנחה תשלח הוועדה המחלקתית את הצעת  .1

 האוניברסיטה( ולשופט חוץ )מחוץ לאוניברסיטה(. על שופט הצעת מחקר להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה.
תוך שנה מיום קבלתו ללימודי התואר השלישי יגיש הסטודנט לוועדה המחלקתית הצעת מחקר  .א

מינוי ולהצעת המחקר. להצעת מפורטת לעבודת הדוקטור. המנחה חייב להביע בכתב את הסכמתו ל
המחקר יש לצרף את אישור יו"ר הוועדה המחלקתית להצעה זו ולכך שניתן לבצע את המחקר 

 במחלקה. צורת הגשת ההצעה כמפורט בהמשך. 
לאחר שיגיש הסטודנט לוועדה המחלקתית את הצעת המחקר, תמנה הוועדה המחלקתית שני שופטים:  .ב

בדרגה מתאימה, ואחד מחוץ לאוניברסיטה בדרגה התאימה, אחד מבין חברי סגל האוניברסיטה 
נושא המחקר המוצע. שני השופטים ימסרו לוועדה המחלקתית המלצה מנומקת בכתב אם בקיאים בה

התכנית ראויה לאישור. בהחלטתם יתבססו הבוחנים על רמתה של העבודה המוצעת ועל האפשרויות 
צורך הם במקרה  ה ן שלא יעלה על שלוש שנים.פרק זמתוך ולהגיש את העבודה לבצע את המחקר 

 ימליצו על שינויים בתכנית או בהדרכה ועל שינויים בלימודי ההשלמה.
במקרים חריגים רשאית הוועדה המחלקתית לפנות לבית הספר ללימודים מתקדמים לשם קבלת אישור 

 לשלוח את ההצעה לשני שופטים חיצוניים.
ל ועדת האתיקה, אין לשלוח את ההצעה לשיפוט קודם שיתקבל אם עבודת הדוקטור מחייבת אישור ש .ג

 .אישור של ועדת האתיקה
אישור הסופי של הצעת המחקר יהיה בידי בית הספר ללימודים מתקדמים. בית הספר ללימודים ה .ד

 לכתוב הצעה חדשה.    מתקדמים רשאי לדרוש מהסטודנט להכניס בהצעת המחקר שינויים או
 שההצעה תישלח לשיפוט נוסף על ידי שופט חדש.החליט בית הספר רשאי ל .ה

 
 ועדה מלווה  .2

 הוועדה המחלקתית והמנחה רשאים לבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים אישור להקמת ועדה מלווה.
להקמת ועדות מלוות עבור כל הסטודנטים במחלקה  כלליבמקרים שבהם מחלקה או פקולטה יעדיפו אישור 

 או בפקולטה, תובא הבקשה לדיון בבית הספר ללימודים מתקדמים.  
 .בפני הוועדה המלווה על ההצעההגן בעל פה תוך שנה מיום קבלתו על הסטודנט להגיש הצעת מחקר ול

לווה תתכנס בשלבים שונים תמנה הוועדה המחלקתית ועדה מלווה. הוועדה המנושא העבודה לאחר גיבוש 
של התקדמות העבודה, כפי שיפורט בהמשך. הוועדה המלווה תכלול את המנחה או המנחים ושני חבר סגל 

. נוספים, שאחד מהם או יותר יכול להיות מחוץ לאוניברסיטה. על החברים להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה
 מבין חבריה. על ידיה בחר ייו"ר הוועדה י
 קן בית הספר ללימודים מתקדמים.ייועבר לאישור ד הרכב הוועדה

לאחר שהסטודנט יגיש את הצעת המחקר לוועדה המלווה יהיה עליו להגן עליה בפני הוועדה. יו"ר הוועדה 
ה ושאר החברים יאשרו אותו בחתימת ידם. אם הוועדה הגנהמלווה יכתוב סיכום מפורט ומנומק של ה

נים והבהרות, יהיה עליו לבצע את התיקונים בהתאם ולקבל את תדרוש מהסטודנט להכניס בהצעה תיקו
אישור הוועדה המלווה שהתיקונים בוצעו כנדרש. סיכום הבחינה, עותקי ההצעה ואישור הוועדה המלווה על 

, בצירוף אחת החלטת הוועדהיועברו לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים תוך שבועיים מיום ביצוע התיקונים 
 אות:מההמלצות הב

 לאשר את המשך לימודי הסטודנט ואת הצעת המחקר; (1
 להורות על הגשת תכנית חדשה וקיום בחינה נוספת;  (2
 .לפסול את ההצעה ולהפסיק את לימודי הסטודנט לתואר השלישי (3

אם בוועדה המלווה חבר שופט חיצוני אולם הוא לא נוכח בהגנה על ההצעה, יהיה עליו לכתוב דוח מפורט על 
 ההצעה.
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סיכום הבחינה וחוות הדעת המפורטת עם שמות חברי הוועדה המלווה יש להעביר לאישור וועדת את 
 המשנה של בית הספר ללימודים מתקדמים.

ועדת המשנה של בית הספר ללימודים מתקדמים רשאית לדרוש את משלוח ההצעה לשופטי פנים/חוץ 
 נוספים.

די שנה דוח מסכם על התקדמותו, באישור לאחר אישור הצעת המחקר על הסטודנט להגיש לוועדה מ
 המנחה ובאחריותו. הוועדה המלווה תאשר את הדוח ותעביר למנחה ולסטודנט את הערותיה.  

 כל אחד מחברי הוועדה המלווה רשאי לבקש קיום ישיבה של הוועדה שבה ידווח הסטודנט על התקדמותו.
 רעיונות לקידום המחקר המתבצע.  הוועדה המלווה רשאית להעלות שאלות והסתייגויות ולהציע

כל שינוי בהרכב הוועדה המלווה מחייב אישור של יו"ר הוועדה המחלקתית ושל בית הספר ללימודים 
 מתקדמים.

 
 

 
 נהלים להגשת הצעת מחקר לכל הפקולטות )פרט לפקולטה למדעי החברה(

מטרת המחקר, לרבות ; עמוד שער עם שם ההצעה בעברית ובאנגלית, בין היתר, הצעת המחקר תכלול
תרומתו , הידע הקיים בנושא, וסקירת הספרות שאליה מתייחס המחקר ;הגדרה של התזה העומדת להיבדק

ככל  רשימה ביבליוגרפית מפורטת., ותוכן העניינים או שלבי העבודה; שיטת המחקר; המשוערת של המחקר
בנושא הכללי של העבודה, גם הנושא  בנפרד, לצד הדיוןיצוינו בהצעה  שהדבר אפשרי בעת כתיבת ההצעה

של כל אחד מהמאמרים המתוכננים, מטרותיו, רקע תיאורטי או מחקרי, השערות המחקר ועיקרי הטיעונים 
שהמאמר יבקש לפתח והחידושים הצפויים בו. אם טרם הוחלט אם העבודה תיכתב במתכונת של דיסרטציה 

וההצעה תיכתב במתכונת של הצעת מחקר הדבר יצוין בהצעת המחקר,  –או של אסופת מאמרים 
 לדיסרטציה.

 

 ,ועמוד השער הצעת המחקר, ללא הרשימה הביבליוגרפית

 ( עמודים לכל היותר.15תכלול חמישה עשר )

בגלל ייחודו של מסלול זה, הצעת המחקר יכולה להיות באורך שיעלה על חמישה עשר  במסלול המשולב

  עמודים
 

יגיש את ההצעה במספר העותקים הנדרשים על ידי המחלקה/ הפקולטה, ברווח כפול בין השורות.  סטודנטה
 .CDכן יש להגיש עותק של הצעת המחקר על גבי -כמו

לכל עותק מההצעה יש לצרף את הטופס "הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי", 
נחים ויו"ר הוועדה המחלקתית. את הטופס ניתן לקבל במשרדי , המנחה או המסטודנטחתום על ידי  ה כשהוא

-graduateהמחלקה, או להורידו מאתר האינטרנט של בית הספר ללימודים מתקדמים בכתובת:  
school.biu.ac.il/ . 

 יש לוודא שכל העותקים יהיו ברורים וקריאים.
מהמחלקה או מהפקולטה לפני הגשת אם נושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה יש לדאוג לאישור זה 

 הצעת המחקר לשיפוט.
יגיש את הצעתו לוועדה המחלקתית כשהיא חתומה על ידי המנחה או המנחים, והמחלקה תשלח  סטודנטה

 אותה לשיפוט כפי שפורט לעיל.
 .סטודנטתכנית המחקר שאושרה על ידי בית הספר מחייבת את ה  

בית  שלמחייב אישור בכתב  ,צמצומו, לאחר אישור הצעת המחקר כל שינוי בנושא המחקר, כגון הרחבתו או
      הספר ללימודים מתקדמים.

 
 הצעת מחקר לעבודה במתכונת של אסופת מאמרים 

 סטודנטים המתכננים להגיש את עבודת הדוקטור במתכונת של אסופת מאמרים יציינו זאת בהצעת המחקר
 יצוינו בנפרד, לצד הדיון בנושא . בהצעהככל שהדבר אפשרי בעת כתיבת ההצעה

 הכללי של העבודה, גם הנושא של כל אחד מהמאמרים המתוכננים, מטרותיו, רקע תיאורטי או מחקרי,
 השערות המחקר ועיקרי הטיעונים שהמאמר יבקש לפתח והחידושים הצפויים בו.

בר יצוין בהצעת אם טרם הוחלט אם העבודה תיכתב במתכונת של דיסרטציה או של אסופת מאמרים הד
 המחקר, וההצעה תיכתב במתכונת של הצעת מחקר לדיסרטציה.

 בכך אין כדי לגרוע מהאפשרות להגיש עבודת דוקטור כאסופת מאמרים גם אם הצעת המחקר התייחסה
 היפך. ללמתכונת של דיסרטציה או 

 
גשתה של הצעת מאמרים כשבעת ה בקשה לשינוי מתכונת הדוקטורט לרבות להגשתו במתכונת של אסופת

מפורטים, תוגש לבית הספר ללימודים  המחקר טרם הוחלט באיזו מתכונת העבודה תיכתב, בליווי נימוקים
ההחלטה על שינוי מתכונת העבודה. אין  מתקדמים, יחד עם המלצת הוועדה המחלקתית, בסמוך לאחר גיבוש

 ה.לדחות את הגשת הבקשה לשלבי הסיום של המחקר והכתיב
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למדעי החברה ישנם הנחיות טכניות מעט שונות  לצורת הגשת הצעת המחקר הנחיות אלו ניתן בפקולטה 

 בטפסים  הנמצאים באתר בית הספר ללימודים מתקדמים או במחלקות. לראות 

 
 

 
 

 מבנה השער:
 לשער של הצעת מחקר דוגמה

 

ת ט י ס ר ב י נ ו ר א ן-ב ל י  א

 
 ________________ -המחלקה ל 

 
 הצעת מחקר לתואר שלישי

 :הנושא
 

_____                  __________________________________________________ 
 

_____                  __________________________________________________
      __ 

 
          __________________________________________________  

 
_______________________________________________________ 

 
 שם המנחה _________________________ 
 שם המנחה הנוסף )אם יש(_______________ 

 
 מס' ת"ז  _______________ ______________________   הסטודנט/יתשם 

 
 
 
 
 
 

 שיפוט העבודה
העבודה לשופט פנים ולשופט חוץ יעשה על ידי בית הספר משלוח  –שיפוט על ידי שופט פנים וחוץ  . 1

 (. על שופט העבודה להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה1)10סעיף  ,ללימודים מתקדמים, כמפורט בתקנון
חברי הוועדה המלווה יכתבו חוות דעת מפורטת על העבודה. אם בוועדה  –שיפוט על ידי ועדה מלווה  . 2

ניברסיטה, יש להוסיף בשלב השיפוט שופט חיצוני, שיקרא את העבודה וימסור חוות היה חבר מחוץ לאוהמלווה לא 
 דעת מפורטת. 

 שתי אפשרויות לשיפוט שופט חיצוני:
אם השופט החיצוני מצטרף לבחינה של הוועדה המלווה, הוועדה המחלקתית תזמן אותו לבחינה ולאחר  .1

השופטים יחתמו ויאשרו את הסיכום ויעבירו ליו"ר הוועדה ביצוע הבחינה יו"ר הוועדה המלווה יכתוב סיכום, 
 המחלקתית שיעביר אותו לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

 (.1)10סעיף  ,בתקנוןפורט כמ – שיפוט חיצוני זהה לשיפוט עבודה רגילה .2 
 

 הגנה על העבודה
ם עברה שיפוט על ידי שופט הוועדה המחלקתית רשאית לדרוש מהסטודנט להגן על עבודת הדוקטור בין א

 פנים וחוץ, ובין אם נשפטה על ידי הוועדה המלווה. 
מועד ההגנה ייקבע על ידי הוועדה המחלקתית רק לאחר שיתקבל אישור מכל השופטים, או מכל חברי הוועדה 
 המלווה כי הם קראו את העותק הסופי ומעריכים כי העבודה ראויה באופן עקרוני להיות מאושרת כעבודת

 דוקטור.
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, על השופט החיצוני להיות נוכח בהגנה על העבודה. השופט יקבל הודעה מראש על במקרה של ועדה מלווה
משלוח העבודה ועל מועד ההגנה. השופט החיצוני יעביר את הערותיו לפני מועד ההגנה. אם אחד השופטים לא 

ה, ובמקרה זה שמו יישאר חסוי יוכל לקחת חלק בהגנה, יהיה עליו לכתוב חוות דעת מפורטת על העבוד
 כמקובל בשיפוט הנעשה על ידי שופט פנים וחוץ, אלא אם כן יוותר על החיסיון.

אם השופטים או חברי הוועדה המלווה ידרשו מהסטודנט להכניס תיקונים בעבודתו, יהיה עליו לעשות זאת לפני 
 ההגנה על העבודה.

 כלו להמליץ בפני בית הספר ללימודים מתקדמים:לאחר ההגנה השופטים או חברי הוועדה המלווה יו

 ;לאשר את העבודה כפי שהיא ללא צורך בתיקונים 

  לאשר את העבודה לאחר הכנסת תיקונים קלים, שיבוצעו בהנחיית המנחה ויחייבו את אישורו לכך שנעשו
 כנדרש;

  נוספת;לדרוש מהסטודנט לבצע תיקונים מהותיים ולאחר שיבצע אותם לזמן אותו לבחינה 

   .לפסול את העבודה ולהפסיק את לימודיו של הסטודנט 
לאחר שהסטודנט יבצע את התיקונים, השופטים או חברי הוועדה המלווה יעבירו סיכום מפורט וחתום על ידם, 
המתאר את הליך ההגנה ואת התיקונים שבוצעו. את הסיכום המפורט עם שמות השופטים או חברי הוועדה 

 השתתפו בהגנה יש להעביר לוועדת המשנה של בית הספר ללימודים מתקדמים.המלווה והחברים ש
 

 נושא העבודה

  הסטודנט אינו רשאי לשנות את נושא מחקרו, לצמצמו או להרחיבו, ללא אישור הוועדה המחלקתית ובית
 הספר ללימודים מתקדמים.

  ללימודים לתואר שלישי אין לאשר בדיעבד הצעת מחקר עבור מחקר שכבר נעשה לפני קבלת הסטודנט
 אילן.-באוניברסיטת בר

  העבודה יכולה להיות בנושא הקשור לנושא התזה שהסטודנט כתב לתואר שני, ובלבד שיהיה בה פיתוח
 מהותי של התזה.

 
 הנחיסדרי הה

בעבודת המחקר )כמפורט  דיווח בכתב על לימודיו ועל התקדמותויעביר הסטודנט למנחה שנה אחת ל .א
ווח על התקדמות במחקר"(. המנחה יצרף לדיווח הערכה על התקדמותו של הסטודנט וכן בהמשך בפרק "די

 הערות אחרות לפי ראות עיניו, ויעבירו לוועדה המחלקתית, עם העתק לבית הספר ללימודים מתקדמים.
לדרוש מן הסטודנט דוח על התקדמות עבודתו בכל עת, על מנת שניתן יהיה לעקוב אחר  תעדה רשאיווה

מותו בצורה יעילה. הוועדה המחלקתית תעביר את סיכום הממצאים לאישור בית הספר ללימודים התקד
 .מתקדמים

. על לימודיואת  מנחה שאינו רואה ברכה בלימודיו של הסטודנט יוכל להציע לוועדה המחלקתית להפסיק .ב
 הוועדה המחלקתית להעביר את המלצותיה לבית הספר ללימודים מתקדמים.

המנחה להמשיך בהדרכת הסטודנט, על הוועדה המחלקתית לעשות כל מאמץ על מנת למצוא אם נבצר מן  .ג
 מנחה אחר במקומו.

אם לאחר מינוי המנחה לעבודת הדוקטור יתברר שאופי הנושא דורש מינוי של מנחה נוסף, תמנה הוועדה  .ד
אישור בית טעון  . מינוי מנחה נוסף כאמורלאחר קבלת הסכמתו של המנחה הראשון נוסףהמחלקתית מנחה 

 הספר ללימודים מתקדמים.
 תקופת הלימודים

תואר שלישי ניתן להתקבל במהלך כל השנה )למעט מחלקות בודדות(. ספירת מניין השנים תיעשה לימודי ל .א
לפי השנה האקדמית ולא מתאריך הקבלה. הסטודנט יהיה חייב ברישום במשך תקופה מינימלית של 

 ..שייקבע על ידי האוניברסיטהשנתיים ובשכר לימוד כפי 
ניתן לבקש הארכה של תקופת הלימודים משיקולים מיוחדים, שהתעוררו לאחר הקבלה ללימודים. הבקשה  .ב

ביא את תהוועדה המחלקתית שתדון בה לאחר שתקבל את המלצת המנחה.  לוועדה המחלקתיתתוגש 
 המלצתה לבית הספר ללימודים מתקדמים. 

, יהיה עליו לחדש את בזמן שנקבעלימודיו ולא יגיש את עבודת הדוקטור אם הסטודנט לא יסיים את  .ג
הרשמתו מדי שנה בשנה ולשלם שכר לימוד כפי שייקבע על ידי האוניברסיטה, כל עוד לא יגיש את עבודת 

 .קודםהדוקטור ובכפיפות לסעיף ה
שה שניתנה לו, יבוטל אם הסטודנט יפסיק את לימודיו ללא קבלת חופשה, או לא יחזור בתום תקופת החופ .ד

 מעמדו כסטודנט האוניברסיטה. 
אם סטודנט לתואר שלישי שמעמדו בוטל יבקש לחדש את לימודיו, יהיה דינו כדין מועמד חדש ויחול עליו  .ה

 התקנון התקף של השנה שבה חידש את לימודיו.
 

 סדרי רישום שנתיים
וד מדי שנה בשנה, החל משנת הלימודים כל סטודנט לתואר שלישי חייב להירשם ללימודים ולשלם שכר לימ .א

 הקרובה למועד קבלתו ועד לקבלת אישור בית הספר על עבודת הדוקטור שלו.
סטודנט שיתקבל במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים יירשם מיד עם קבלתו לשנת הלימודים השוטפת.  .ב

"טופס בקשה י גבאם יתקבל במהלך סמסטר ב' של שנת הלימודים יהיה הסטודנט רשאי להגיש על 
הלימודים לשנת הלימודים הבאה, בתנאי שעדיין לא ביצע רישום לאותה תחילת לשינויים" בקשה לדחיית 

 שנה.
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הרישום קובע את המועד ללימודים בקורסים ובסמינרים בלבד. הסטודנט רשאי להתחיל בעבודת המחקר  .ג
 מיד עם קבלתו.

ל סדרי הרישום ומועדיהם, גובה שכר לימוד וכד'. מינהל הסטודנטים מפרסם מדי שנה חוברת ובה פרטים ע .ד
 חוברת זו נמצאת באתר בית הספר ללימודים מתקדמים.

שלא נרשם במועד הקבוע מסיבות מוצדקות, רשאי להירשם בכל מועד אחר, ובתנאי שיבצע את כל  סטודנט .ה
שקיבלו רשות פעולות הרישום לפני תחילתה של שנת הלימודים. לאחר מועד זה יירשמו רק סטודנטים 

 מוקדמת לכך מאת יו"ר הוועדה המחלקתית ומבית הספר ללימודים מתקדמים.
  תואר.למוד לסטודנט שלא נרשם ייחשב כאילו ויתר על זכותו ל .ו
מנומקת ליו"ר הוועדה המחלקתית. לא נרשם במועד ומעוניין לחדש את לימודיו יגיש בקשה סטודנט ש .ז

בית הספר ללימודים מתקדמים. אם הבקשה תאושר יהיה על החלטת המלצתו של יו"ר הוועדה תועבר ל
ניתן הסטודנט להגיש את מועמדותו מחדש ו הבקשה תידחה, יוכלהסטודנט לשלם דמי חידוש לימודים. אם 

 לקבוע תנאים חדשים ללימודיו.יהיה 
סופי להענקת קבלת אישור כל סטודנט חייב מדי שנה ברישום ובשכר לימוד, גם אם מילא את כל חובותיו, עד  .ח

 .התואר
כסטודנט רשום נחשב מי שהחזיר את טופס הרישום לקורסים וקיבל אישור על תכנית לימודיו וקליטתה  .ט

.ו דלעיל 2במחשב. תשלום שכר לימוד בלבד או ביצוע חלקי של פעולות הרישום אינו נחשב כרישום וסעיף 
 חל עליו.

ומשכר לימוד לאותה שנה. חופשה ניתנת לשנה סטודנט שאושרה לו שנת חופשה מלימודים פטור מרישום  .י
 אקדמית מלאה ולא לחלק ממנה.

מבית  תואר נוסף ללא קבלת אישור בכתבלימודי לתואר שלישי אינו רשאי להירשם ללימודים ל סטודנט .יא
 הספר ללימודים מתקדמים.

 
 דיווח על התקדמות במחקר

 על התקדמותו במחקר. ידווח לוועדה המחלקתית אחת לשנה  סטודנטכל 
 הדיווח ייכתב בצורה הבאה:

 על עמוד אחד בלבד, ובו יופיעו הסעיפים המפורטים להלן. יודפסהדיווח  א.
 במקרים מיוחדים יצורף דף ובו יפורטו הבעיות שבהן נתקל הסטודנט. 

 הדיווח יכלול את הסעיפים הבאים: ב.
תאריך הקבלה ללימודים, תאריך אישור הצעת  ,השם, מס' ת"ז, המחלקה, נושא המחקר, שם המנחה (1)

 תאריך הדיווח.המחקר, ו
, תוך ציון חלקי עבודה שבוצעו בשנים כפי שפורטו בהצעת המחקרראשי פרקים או שלבי עבודה  (2)

 קודמות.
 העבודה שבוצעה בשנה שאליה מתייחס הדיווח.תמציתי של פירוט  (3)
 המועד המשוער להשלמת העבודה. ם את יש לרשו  –החל בשנת הלימודים השלישית  (4)
 חתימת הסטודנט. ( 5)
 הערות המנחה וחתימתו. (6)

בדף נפרד בעיות הגורמות לעיכובים במחקר, כגון: חוסר מכשור מתאים, עיכובים במקרה הצורך יפורטו  ג.
ותקציביים, בעיות אישיות  מנהלייםבהשגת צילומים, ניסויים שנכשלו ויש לחזור עליהם, עיכובים 

 .סטודנטומשפחתיות וכד'. הדפים הנפרדים חייבים אף הם להיות חתומים על ידי המנחה וה
אין לכלול בדיווח נושאים אחרים, כגון: הצעות לשינוי בתכנית המחקר, שינוי בהדרכה, שנת חופשה וכדומה.  ד.

המלצתו לטיפול בית שיעביר את כאלה מחייבים פנייה באישור המנחה אל יו"ר הוועדה המחלקתית, עניינים 
 הספר ללימודים מתקדמים. 

שהצעת המחקר שלו אושרה על ידי הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים  סטודנטחובת הדיווח חלה על כל  ה.
 מתקדמים.

 וח מפורט יותר, יגיש לוועדה המחלקתית העתק ממנו.הנדרש על ידי המנחה להגיש דיו סטודנטו.     
על גבי הטפסים  למלא כל בקשה להארכה, לחידוש לימודים, לפטורים מקורסים או לשינוי נושא מחקר יש ז.

המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית )הטפסים נמצאים באתר בית הספר הכוללים גם את המלצות המתאימים, 
 ללימודים מתקדמים(.

 
 םולצרף מסמכים רלוונטייטופס הבקשה מודפס את  יש להגיש

 
 הנחיות להגשת עבודת הדוקטור 

בהן ן לתואר שלישי שהיה רשום במשך תקופה מינימלית של שנתיים, מילא את כל הדרישות שיסטודנט מן המני
יב ושילם שכר לימוד כפי שנקבע על ידי  האוניברסיטה, רשאי להגיש את עבודת הדוקטור לבית הספר חו

כסטודנט בעת הגשה ללימודים מתקדמים. סטודנט שמגיש את עבודתו לשיפוט חייב להיות רשום 
 התואר.וכל לקבל את באוניברסיטה. סטודנט שלא היה רשום לא י

את העבודה יבקש מהמנחה לשלוח ישירות לבית הספר ללימודים  לפני שהסטודנט ידפיס הדפסה סופית .1
כל הטפסים נמצאים . מתקדמים טופס שיפוט מנחה. טופס זה מהווה אישור להגשת עבודת הדוקטור

 במאגר הטפסים שבאתר.
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עם הגשת הדיסרטציה על הסטודנט להביא עמו את הטפסים המתאימים, שאותם ניתן למצוא באתר בית  .2
 מתקדמים. הספר ללימודים

על הסטודנט לוודא כי בתיקו נמצאים האישורים על סיום לימודי ההשלמה בקורסים וסמינריונים  .3
 יהדות.יסוד בבמחלקה, שפות זרות ולימודי 

לתואר הלימודים  שסיים את כל חובותאש המחלקה על הסטודנט לדאוג להעברת אישור חתום על ידי ר
 שלישי.

 בנושא שאושר על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים..לא תתקבל עבודת דוקטור שאינה  .4
 נאה ונוח לקריאה.אופן על הסטודנט להגיש את החיבור כשהוא מודפס ב .5
 עמודים )לא כולל הרשימה הביבליוגרפית(. 350-עבודת הדוקטור תכיל לא יותר מ .6

 
בכתב  ישורא לבית הספר ללימודים מתקדמיםכאשר הדיסרטציה תהיה מוכנה להגשה, הסטודנט ימציא 

  מהמנחה או
 , כי העבודה ראויה וקבילה מבחינת השפה. לשוןמאת עורך 

 
)במקרה של כתיבה  עבודת הדוקטור תכלול שני תקצירים: תקציר בשפה העברית ותקציר בשפה האנגלית

 בשפה
 שאינה עברית או אנגלית תכלול העבודה תקצירים בעברית ובשפה האחרת(.

 
 יומם של שני התקצירים.חובה לציין בדף התוכן את ק

 
והגהה. החיבור, כולל התקצירים, הרשימה הביבליוגרפית התקנה כמקובל בתחום הסטודנט יקפיד על  .7

 והנספחים, יוגשו לבית הספר בצורה המתאימה לפרסום כספר או בעיתונות מדעית.

 
 הוראות לכתיבת הדיסרטציה:

 מס' העמוד עריכת העבודה                                                                   

 ללא מספור )מבריסטול(         פי ההנחיות-על שער חיצוני בעברית 

 )ללא מספור שער פנימי בעברית )זהה לכריכה החיצונית על דף 

 ללא מספור פי ההנחיות(-שם המנחה/ים )על 

  לא חובה(                                          ללא מספורהבעת תודה( 
 לצרף רק בגרסה הסופית לאחר שיפוט ואישור העבודה כדוקטור

 ללא מספור תוכן העניינים בעברית 

 יש לציין רשימת טבלאות, תרשימים, מפות, לוחות( 
 ללא מספור מספר עמוד בו מופיעים הטבלאות, התרשימים וכו'(

  ללא מספור קיצורים ור"תרשימת 

 באותיות עבריות )א,ב,ג...( תקציר החיבור בעברית 

 בספרות רגילות גוף העבודה 

 )בספרות רגילות רשימת מקורות )ביבליוגרפיה 

 )בספרות רגילות נספחים )לא חובה 
 

 בצד האנגלית )בצד השני של העבודה(

 ללא מספור )מבריסטול( פי ההנחיות-על שער חיצוני באנגלית 

 ללא מספור ר פנימי באנגלית )זהה לכריכה החיצונית על דף(  שע 

 ללא מספור פי ההנחיות(-שם המנחה/ים באנגלית )על 

 ללא מספור תוכן העניינים באנגלית 

 ( תקציר החיבור באנגליתAbstract       )  ...( בספרות לטיניותi,ii,iii) 
 

 אחרי שער הכריכה יבוא שער פנימי זהה לחיצוני.  . 1
 בעמוד שמעבר לשער הפנימי יבוא דף עם שם המנחה/ים בנוסח זה:   .2

 עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של  ד"ר/פרופ' ________________________   
    מן המחלקה/ות/ פקולטה/ בית הספר ל/ יחידה )יש לבחור באפשרות המתאימה(        
 אילן.-בר____________________________ של אוניברסיטת       
 יכלול כל מילים נוספות. מעבר לשער הפנימי באנגלית יופיע דף עם שם המנחה באנגלית. לא עמוד זה      
 בנוסח זה:   

This work was carried out under the supervision of  
Dr. / Prof.________________ 

Department / Faculty / School of/ Interdisciplinary Studies Unit (choose the appropriate 
term)__________________, Bar-Ilan University 
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 לולהתקצירים בעברית ובאנגלית. יש לכוכן ציון של  תוכן העניינים יכלול חלוקת משנה של הפרקים .3
 .תוכן עניינים בעברית ותוכן עניינים באנגלית

 דף קיצורים ור"ת יופיע אחרי "תוכן העניינים".  .4
המורכבת ממאמרים, נא ראה הוראות באתר מערך הספריות, בפרק: "הנחיות להפקדת עבודת  עבודה .5

 .3גמר", סעיף 
 יצוינו שמות את כל המקורות )ספרים, מאמרים, וכו'( המוזכרים בעבודה.  הביבליוגרפית תכלול הרשימה .6

המחברים, שם הפרסום )שם המאמר, שם כתב העת, מספר העמוד הראשון במאמר, שם הספר וכו'(, 
תחום הדרישות הייחודיות המקובלות בדרישות מינימום; בכל מקרה יש להקפיד על ושנת הפרסום(. אלה הן 

 העבודה.
ניתן להדפיס את באישורם של המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית ככלל יופיעו הפניות בהערות שוליים.  .7

 בגוף החיבור בסוגריים.או  ההערות בכרך נפרד

  כללי הדפסה ושכפול של עבודת הדוקטור

בין השורות  של שורה וחציברווח  A4 ( או על נייר בגודלletter"קוורטו" )תודפס על נייר העבודה  .א
ומראי המקומות הביבליוגרפיה, ההערות ניתן להדפיס את  ס"מ מכל צד(. 3-2עם שוליים רחבים )

. ניתן להדפיס את הביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה ברווח אחד בין השורות.
קריאה נוחה . יש לוודא להדפיס את העבודה משני צדי הדףיש   ההערות באות קטנה יותר.

נרקיסים , או Times New Roman ,Davidאחד הגופנים מומלץ להדפיס בעברית ב, וברורה
 .Times New Roman . באנגלית מומלץ  להדפיס בגופן13או  12ודל בג

להגשה ראשונה מותר להגיש את העבודה בכריכה זמנית בסליל, שתאפשר הכנסת תיקונים אם  .ב
 יהיה צורך בכך, אך בתנאי שתובטח קריאה נוחה ושמירת הדפים מפני התפזרות.

 .נוסףונות או כיתוב ללא תמ, שבהמשך הכריכה של העבודה תודפס בהתאם לדוגמה .ג
אם העבודה מוגשת בשני כרכים )כמו למשל במסלול קומפוזיציה במחלקה למוסיקה, או כאשר  .ד

יש כרך של נספחים( יש להדפיס שער בעברית ושער באנגלית גם לכרך ב'. ולציין כרך א' וכרך ב' 
 גבי כריכת העבודה.-על

תחומיים ירשמו בשערי העבודה בעברית ובאנגלית בהתאמה, -ללימודים בין יחידהסטודנטים מה .ה
 Interdisciplinaryבמקום בו צריך לרשום את שם המחלקה : היחידה לימודים בין תחומיים 

Studies Unit .ובשורה מתחת את שם התכנית 
  Hermeneutics and Cultural Studiesלדוגמא: לימודי פרשנות ותרבות     

   
 :עם הגשת העבודה 

ה כי מולאו כל החובות עותקים של עבודתו. לאחר בדיקשלושה הסטודנט ימסור למזכירות בית הספר  .א
 יקבל אישור על הגשת הדיסרטציה.הסטודנט 

מלבד עזרת ההדרכה שקיבל מהמנחה/ים כי חיבר את חיבורו בעצמו ולבדו  טופס הצהרההסטודנט ימסור  .ב

 * .טופס פרטים אישייםכן ימלא -סיונית. כמוישלו ועזרה טכנית לגבי עבודה נ

 * , לחתום ולהחתים את המנחה/ים.טופס הנחיות להגשת דיסרטציהיש למלא  .ג

העבודה כולה. זאת מאחר שלעתים יש וקובץ של  וכן העניינים והתקצירקובץ של ת און קי דיסקלהגיש ב יש .ד
 שופטים המעוניינים לקבל את העבודה באימייל.

עותק אחד של דף השער בעברית, עותק אחד של דף השער באנגלית ועותק אחד של שם המנחה  .ה
 לצורך הכנת התעודה. מים בנפרדבעברית ובאנגלית יוגשו למזכירות בית הספר ללימודים מתקד

בית הספר, בעקבות השיפוט, ידרוש הגשה של עבודה מתוקנת, היא תוגש לפי הכללים החלים על אם  .ו
. יש להשאיר את תאריך ההגשה המקורי של העבודההגשת הנוסח הראשון. במקרה של תיקונים קלים 

 המתוקנת.במקרה של תיקונים מהותיים יש לשנות לתאריך הגשת העבודה 

 יקבל  אישור על סיום לימודיו. הסטודנט על ידי בית הספר ללימודים מתקדמיםאם אושרו העבודה והתואר  .ז

 על הסטודנט להעביר עותק סופי למנחה העבודה.העבודה והתואר אחר אישור ל .ח

 ם על טופס "אישור זכאות".יאישור זכאות יינתן לאחר החתמת כל הגורמים הרלוונטי .ט

ה הלאומית בירושלים ישלחו לספרייבודה על הסטודנט יהיה להביא עותקים נוספים אשר ילאחר אישור הע .י
 ובחלק מהמחלקות גם למכון הנרייטה סאלד )כמפורט בהמשך(.

 במידת הצורך רשאים הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים לבקש מהסטודנט עותקים נוספים. .יא
 

בית הספר  הספר ללימודים מתקדמים, נמצאים באתר של* כל הטפסים שיש למלא ולהגיש לבית 
 ללימודים

 מתקדמים, ברשימת הטפסים.
 

 נהלי מסירת הדוקטורט וסיום הלימודים
במשך שנתיים לפחות רשאי להגיש לבית הספר את ללימודים סטודנט מן המניין לתואר שלישי שהיה רשום  א.

 .עבודת הדוקטור

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/phd/2007-131.pdf
http://www.biu.ac.il/Administration/forms/phd/2008-123.pdf
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עותקים מחיבורו. הם יועברו לבית הספר ללימודים מתקדמים שלושה  הסטודנט ימסור לוועדה המחלקתית ב.
הסטודנט יקבל אישור רשמי על הגשת עם אישור הוועדה המחלקתית שהסטודנט סיים את כל חובותיו. 

 החיבור. אישור זה איננו מזכה אותו לשאת את התואר "דוקטור".
כי הוא מילא אחרי כל ודא ה רק לאחר שיועבודבית הספר ללימודים מתקדמים ידון במינוי שופטים ל ג.

 הדרישות )קורסים, סמינריונים, שפות, לימודי יסוד ביהדות, רישום וכדומה(.
 אינו בנושא שאושר.לא יתקבל חיבור ש ד.
 במהלך כל שנת הלימודים.את העבודה  ניתן להגיש ה.

 אין אנו מתחייבים כי תהליך השיפוט יסתיים בשנה שבה הוגשה העבודה.
אם בית הספר ללימודים מתקדמים יחליט לדרוש הכנסת תיקונים בחיבור, יחולו על הסטודנט מחדש כל  ו.

אם התיקונים שהסטודנט נדרש לבצע הם מהותיים והעבודה  החובות החלות על סטודנטים לתואר שלישי.
לשלם שכר  תהליך השיפוט לשנה נוספת, יהיה על הסטודנטיתארך ובעקבות זאת שיפוט ל תוחזרהמתוקנת 

 לימוד לשנה זו.
שהוא  עקבתעבודת דוקטור וכבית הספר ללימודים מתקדמים לא להכיר בחיבור כראוי להיחשב  יטהחלאם  ז.

רשאי להגיש שוב את  ,סטודנט שחיבורו לא אושר של הסטודנט. לימודיםיופסקו האינו ניתן לתיקון, 
 דין כל סטודנט חדש.  מועמדותו ללימודים לתואר שלישי, אם יתקבל יהיה דינו כ
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אחרי אישור בית הספר ללימודים מתקדמים כי תהליך השיפוט הסתיים ימסור הסטודנט מספר עותקים  ח.
 נוספים כמפורט להלן:

 
 יה המרכזית:יספרבעותקים  הפקדתנהלי 

 לאחר קבלת מכתב מבית הספר ללימודים מתקדמים כי תהליכי השיפוט הסתיימו בהצלחה:
ספרייה המרכזית ולוודא שהעבודה כתובה על פי בעותקי העבודה  להפקדתא בעיון את ההנחיות ויש לקר

 כל ההנחיות המפורסמות.
 
    .קבלת עבודות גמר )קומת כניסה(המשרד ל B002העבודות מתקבלות בספרייה המרכזית בחדר  .  1

 http://lib.biu.ac.il/node/1356בכתובת:   חובה להזמין תור דרך האתר של מערך הספריות 
 ולוודא קבלת דוא"ל חוזר המאשר את מועד התור. נא להקפיד להגיע בזמן. 

 
לספרייה המרכזית עם  מכתב האישור מבית הספר ללימודים מתקדמים, עליך לגשת עם קבלת . 2

 )הטפסים נמצאים גם באתר של בית הספר ללימודים מתקדמים(: מכתב זה והטפסים הבאים
 יש להחתים את כל הנוגעים בדבר ולהציג  "טופס להגשה סופית של הדיסרטציה לספריות" .א

בית הספר ללימודים להטופס  וכן למסור עותק של טופס זה בספרייה עם הגשת עותקי העבודה.
 מתקדמים.

)בשני עותקים, עותק אחד יישאר בספרייה(.  "טופס בקשה לאישור סיום לימודים וזכאות לתואר" .ב
 את הטופס חתום לבית הספר ללימודים מתקדמים ולהחזיריש להחתים את הספרייה, שכר לימוד 

 בית הספר יחתום גם על טופס זה. ,לאחר החתמת כל הנוגעים בדבר
 .עותק מודפס אחד לספרייה המרכזיתיש למסור  .ג
י חייב . העותק הדיגיטאל)שיוחזר לסטודנט( קי-און-באמצעות דיסק יימסר עותק אלקטרוני אחד .ד

 .PDFהמודפס ובאותו הסדר, מוגש בקובץ אחד, בפורמט  להיות זהה לעותק
  :יוצאים מן הכלל      
העותק חייב להיות בכריכה קשה, כאשר דף  – לימודי מידעוהמחלקה ל לפסיכולוגיההמחלקה  

 לן מודבק על גבי הכריכה.ייהשער המנו
  

ספרייתית -האוניברסיטה ומספריות אחרות בהשאלה ביןיש לוודא שכל הספרים שהושאלו  מספריות  .3
 הוחזרו. 

 יה המאשרת זאת.ייקבלו חותמת הספר תשלום(בוגרים שאין להם אף חוב )ספרים או  .א
העבודה )עותק מודפס ועותק אלקטרוני(  הפקדתהבוגרים יקבלו את אישור הספרייה המרכזית על  .ב

 ספרייה המרכזית.ב
 בעבודתם, בעותק מודפס ובעותק האלקטרוני. הבוגרים יחתמו על אישור שימוש .ג
 הספרייה המרכזית תפקיד עותק דיגיטאלי בספריה הלאומית בירושלים. .ד

 

 נא לשים לב לפירוט הבא:

  עותק זה למחלקה. ימסרו עותק מודפס נוסף של העבודה סטודנטים מהפקולטה למדעי החברה
 ישלח על ידי המחלקה למכון הנרייטה סאלד.

 נדרשים למסור עותק מודפס אחד מעבודתם לספרית חינוך. הספר לחינוךבית סטודנטים מ 
( המכיל Wordקובץ וורד ) miri.rubinstein@ biu.ac.ilבנוסף, נא להעביר לספריית חינוך לכתובת 

 את השערים והתקצירים של העבודה בעברית ובאנגלית.

  .ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים רשאית לבקש מהסטודנט עותקים נוספים מעבודתו 

  באחריות הסטודנטים לבדוק את דרישות המחלקות לגבי מסירת עותקים מעבודתם לספריות
מנת למנוע שלא יהיו עיכובים בהכנת תעודת הדוקטור לפני טקס חלוקת -המחלקתיות, על

 התארים.
 

ם ועל זכאות לתואר יינתן לסטודנט לאחר אישור הדיסרטציה על ידי בל"מ ולאחר שמסר אישור על סיום לימודי
 את העבודות לספריות כמפורט לעיל וסיים את כל חובותיו.
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 נוסח השער העברי של החיבור *:
 
 

 
_____________________________ 

 )שם החיבור(
 

 חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
 מאת:

_______________________________ 
 )שמו של סטודנט המחקר, שם פרטי לפני שם משפחה(

 
 שם המחלקה/פקולטה/ בית הספר ל.../ יחידה ל.... )יש לבחור באפשרות המתאימה(

 
________________________________ 

 אילן-הוגש לסנט של אוניברסיטת בר
 ________________________                     רמת גן                                  

               )החודש והשנה העבריים של תאריך הגשת החיבור לבית הספר (                                                                                       
 )לדוגמא: תשרי, תשס"ז(                                                                                                                                                            

 
 

 נוסח השער הלועזי של החיבור *:

 
___________________________________ 

 )שם החיבור בלועזית(
 

___________________________________ 
 )שמו של סטודנט המחקר בלועזית, שם פרטי לפני שם משפחה( 

 
Faculty/ Department/School/ Interdisciplinary Studies Unit of 

(choose the appropriate term) 
___________________________________ 

 
Ph.D. Thesis 

                         Submitted to the Senate of Bar-Ilan University 
 

Ramat-Gan, Israel                       _________________  
 )החודש והשנה הלועזיים של תאריך הגשת החיבור לבית הספר(.     
       (                                     October 2006)לדוגמא:      

 

 
 :הערות* 

יש להשאיר את התאריך של ההגשה הראשונה לבית הספר. רק במקרה של תיקונים מהותיים, כשהעבודה  .1
 חוזרת לשיפוט נוסף, יש לשנות את התאריך של העבודה לתאריך הגשת העבודה המתוקנת.

 קישור(.בשם החיבור יש להתחיל כל  מילה באות גדולה )פרט למילות  -השער באנגלית   .2
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 מאמרים במתכונת של אסופתעבודת דוקטור 
ניתן להגיש עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים, בתנאי שבעבודה ייכללו לפחות שלושה מאמרים,  א.

שלכל המאמרים יש תמה משותפת ושהכוונה לכתוב את העבודה כאסופת מאמרים צוינה בהצעת המחקר. 
תוגש בקשה לכתיבת העבודה  –אושרה הצעת מחקר ולא צוין בה שהעבודה תיכתב כאסופת מאמרים 

 במתכונת של אסופת מאמרים בהקדם האפשרי לאחר גיבוש הכוונה לכתוב את העבודה במתכונת זאת. 
ככלל, הגשת עבודה שנכתבה כאסופת מאמרים אינה מותנית בהגשת המאמרים או בקבלתם לפרסום. עם  ב.

וכן עי מהרמה הגבוהה ביותר כתב עת מדתקבל לפרסום באם אחד המאמרים שנכללים בעבודה הזאת, 
רשאי בית הספר ללימודים מתקדמים לאשר עבודת התקבל לפרסום מאמר אחר בכתב עת ברמה טובה 

 .שני מאמרים בלבדדוקטור הכוללת 
מחלקה רשאית לקבוע כי תנאי להגשת עבודת דוקטור כאסופת מאמרים יהיה קבלת כל המאמרים הכלולים  ג.

למעט מאמר אחד. רשאי מנחה להתנות את הגשת העבודה בקבלת  לעבודה לפרסום או קבלת כולם
ידי -המאמרים או חלקם לפרסום, ובלבד שיודיע זאת לסטודנט לפני תחילת ההנחיה והדבר יאושר בכתב על

 יו"ר הוועדה המחלקתית.
מאמר יוכל לשמש חלק מעבודת דוקטור של סטודנט אחד בלבד. ככלל, בדוקטורט שנכתב במתכונת של  ד.

מופיע בהם ככותב/ת הראשון. בתחומים  /יתסופת מאמרים יוכלו להיכלל רק מאמרים ששם הסטודנטא
שבהם מקובל לציין את שמות המחברים לפי סדר הא' ב' יצוינו ככותבים נוספים המנחים בלבד. במקרים 

ה לפי בקשה הספר ללימודים לאשר חריגה מדרישות אל-נדירים, ובהתקיים נסיבות חריגות ביותר, יוכל בית
 והמנחים. הסטודנט/יתמנומקת של הוועדה המחלקתית בהסכמת 

בתחומי המדעים הניסויים, במקרה שבו שני סטודנטים )או יותר( חולקים את המקום של "מחבר ראשון"  .ה
של כל המחברים הראשונים, ובלבד  הדוקטורותרמו במידה שווה למאמר, ניתן לכלול את המאמר בעבודת 

 ייכלל יותר ממאמר אחד שבו יש יותר ממחבר ראשון אחד. שבעבודה לא 
מקרה שבו הסטודנט מבקש לשנות את מתכונת העבודה, כפי שאושרה בהתאם להצעת המחקר, ב ו.

מדיסרטציה לאסופת מאמרים או מאסופת מאמרים לדיסרטציה, תוגש בקשה מנומקת בליווי תקציר הצעת 
סדר הופעת תית. בנימוקים להגשת אסופת מאמרים ייכלל המחקר ובאישור המנחה ויו"ר הוועדה המחלק

 .ותצוין התמה המשותפת שלהםהמאמרים בעבודת המחקר 
עותק של יצורפו לבקשה  –כן, באם הסתיימה הכתיבה של חלק מהמאמרים שיש כוונה לכלול בעבודה -כמו        

וכן תדפיסי  ,של כל מאמרצילום של עמוד ראשון  ,המאמר או המאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום
ניתן להוריד ממאגר הטפסים שבאתר בית הספר ללימודים טופס, שאותו המאמרים האחרים. יש לצרף 

ובו רשימת המאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום, וכן שמות כתבי העת שבהם פורסמו או , מתקדמים
כתב העת בהתאם את רמת התקבלו המאמרים לפרסום, בציון מספר העמודים של כל מאמר. יש לדרג 

 וכו'.    A,B,C ,Q1 ,Q2למקובל בתחום. לדוגמה: 
 מאמרים לשיפוט אסופתהגשת    ז.

במחלקות או בהנחיית מנחים שדורשים קבלת המאמרים לפרסום הגשת העבודה תהיה טעונה אישור של 
את הטופס  בית הספר ללימודים מתקדמים שכתבי העת הם ברמה הולמת. לצורך קבלת אישור יש למלא

 ממאגר הטפסים ולצרף עמוד ראשון מכל מאמר.
 תכלול: העבודה  .1

 תקציר בעברית ותקציר באנגלית. (א
ושל הנושא או התמה  מבוא שיכלול סקירה רחבה ועדכנית של תחומי המחקר הנכללים בעבודה (ב

שיטות המחקר שפותחו תוך פירוט של שיטות המחקר, המשותפים למאמרים, תיאור של 
 .אם היו כאלה העבודהבמהלך 

של החידושים ותרומתם ופירוט  פרק דיון וסיכום, שיכלול הרחבה של תיאור התוצאות ומשמעותן (ג
 לתחום המחקר הנדון.

 ייכרכו יחד.המאמרים, המבוא והסיכום התקצירים,  .2
 מכתב מלווה ממנחה העבודה או מהמנחים, המפרט: .3

הסטודנט ביחס לחלקם של  מה הייתה תרומת הסטודנט למאמרים? מה היה חלקו של (א
 המחברים האחרים? האם הוא כתב את המאמר? האם הוא ביצע את הניסוי?

 יתה תרומת המחברים שאינם מנחי העבודה )אם יש כאלה(?ימה ה (ב
איכות כתבי העת שבהם  –במידה שהמאמרים או חלקם התקבלו כבר לפרסום איכות המאמרים ו (ג

  פורסמו.
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המאמרים, המאשר את הסכמתם להכללת המאמרים בעבודת מכתב מהמחברים האחרים של  .4
 הדוקטור.

הצהרת הסטודנט כי הוא מתחייב שכל פרסום של עבודת הדוקטור ייעשה תוך הקפדה על זכויות  .5
 ל המחברים הנוספים.שהיוצרים 

את הדרישות שפורטו לעיל בכל הנוגע לסדר שמות כי יקיימו  והסטודנט/יתצהרה של המנחים ה .6
, לרבות במאמרים מתוך העבודה שיוגשו ל הנוגע למאמרים שטרם הוגשו לפרסוםהמחברים בכ

 לפרסום או יתפרסמו לאחר אישור העבודה.
 שיפוט העבודה .ח

יהיו  מאמרים ונהלי סיום הלימודיםשנכתבה במתכונת של אסופת הליכי השיפוט של עבודת דוקטור 
להתייחס, לגבי כל מאמר בנפרד, אם לא שופטי העבודה יתבקשו  המפורטים לעיל. בהתאם להליכים

התקבל עדיין לפרסום, לשאלה אם הוא ראוי, כמות שהוא או בתיקונים, להתפרסם בכתב עת מחקרי ברמה 
 טובה.

 

 פרסום עבודת הדוקטור
ק מעבודתו בפרסום מוקדם, לפני שיגיש את החיבור במלואו. חלבאישור המנחה רשאי הסטודנט לפרסם  .א

התוצאות תוך ציון שם המנחה בהערה, אלא אם כן המנחה הוא מחבר שותף. בכל במקרה זה יפרסם את 
אילן לשם קבלת התואר -מקרה יש לציין בפרסום, כי המאמר הוא מתוך עבודה שמבוצעת באוניברסיטת בר

"דוקטור לפילוסופיה". כן מותר להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים תדפיסים של פרסומים כאלה כחלק 
 יה, ובלבד שהתדפיסים יהיו כשירים להגשה על פי שאר סעיפי תקנון זה.מהדיסרטצ

אם התפרסם החיבור במלואו בכתב עת מדעי, ותדפיסים ממנו יוגשו לבית הספר ללימודים מתקדמים,  .ב
והתפרסם החיבור בשמו של הסטודנט בלבד, יצוין שמו של המנחה בצורה מתאימה בגופו של החיבור ובמידה 

 או בהערה.
סטודנט מחקר המפרסם את מחקרו או חלק ממנו בדפוס או בכל צורה של פרסום ברבים, באמצעות  .ג

האוניברסיטה או כל מו"ל שהוא, או כמאמר באחד מכתבי העת המדעיים, יוסיף לפני גוף המחקר הערה 
מי  אילן, וייאמר בה בהדרכת-כעבודת דוקטור לקבלת תואר באוניברסיטת בר נכתבכי המחקר  צויןשבה י

 בוצע המחקר, באיזו מחלקה, ומתי אושר.
 

 הוראות להפקדה בספריה המרכזית של עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים
 יש להקפיד על כל ההוראות המופיעות לעיל, וכמו כן להקפיד על הנקודות הבאות:

 תו של כל מאמר.המאמרים ומספר העמוד של תחיל ולציין את כותרות בתוכן העניינים יש להוסיף פרק "מאמרים" .א
 .יש לצרף לעבודה את המאמרים .ב
 לפני תחילת המאמר. על כל שער יש לציין את כותר המאמר ומחבריו. אשר יופיע להכין שער לכל מאמר  .ג
בעת מספור עמודי העבודה יש למספר גם את עמודי המאמרים, כך שיהיה מספור רציף מתחילת העבודה ועד  .ד

 סופה.

 שכר לימוד
משכר  50%שכר לימוד עבור לימודיו. הסטודנט ישלם  200%-לתואר שלישי ישלם לא פחות מסטודנט הלומד 

הלימוד שנקבע לאותה שנה בארבע השנים הראשונות ללימודיו וכן תשלומים נלווים. שכר הלימוד ששולם עבור 
 הלימוד.לימודי השלמה או עבור לימודים במסגרת תואר אחר לא ייכלל בחישוב תשלום המינימום של שכר 

משכר הלימוד הבסיסי  10%השנה החמישית ואילך ועד הגשת עבודת הדוקטור ישלם סטודנט החל מ
 ש"ש. 2ומהתשלומים הנלווים, וזאת בתנאי שסיים את כל חובות השמיעה בקורסים או שהוא לומד עד 

 ייקבע שכר הלימוד לפי היקף השעות שילמד. ש"ש 2אם הסטודנט חייב לשמוע קורסים בהיקף העולה על 
שכר לימוד בכפוף  200%סטודנט במסלול המשולב ישלם בשנתיים הראשונות במסגרת לימודיו לתואר שני 

 להחלטות ועדת מלץ לקביעת שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה.
משכר הלימוד הבסיסי  25%עם קבלתו ללימודי התואר השלישי ישלם הסטודנט מדי שנה שכר לימוד בגובה 

ותשלומים נלווים, עד לסיום לימודיו )עד ארבע שנים נוספות(. סטודנט שלא יעמוד בתנאי סיום הלימודים 
בארבע שנים יאבד את זכותו בהקלת התשלומים ויחויב במלוא התשלום. סטודנט שלא יסיים את התואר השני 

 בשנתיים לא יהיה זכאי להקלה של המסלול המשולב.
 

 נקבע שכר לימוד יחסי לפי היקף השעות. ודי השלמותללימ
 

 מדור שכר לימוד.–פרטים נוספים מופיעים בחוברת ההוראות להרשמה, באתר האוניברסיטה 
 

 


