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 לכבוד
- מזכירות המחלקה ל

                                   ________________________ 
 
 
 
 

 ,רב שלום
 
 
 

 ג"ל תשע"הרשמה לשנה: הנדון
 

ס ללימודים מתקדמים "ג הריני להסב את תשומת לבכם למספר דרישות של תקנון ביה"ל תשע"לקראת ההרשמה לשנה
 .תביאו מידע זה לידיעתם, מ שבמועד הרישום של תלמידי מחלקתכם"ע, ללימודי התואר השלישי

 
שי ישתתף באורח פעיל בקורסים ובסמינריונים במשך תקופה תלמיד לתואר שלי: קורסים וסמינריונים במחלקה .א

תכנית הלימודים בשטח . שלא תהיה פחות משלוש שנים או עד תם תקופת לימודיו אם זו תהיה פחות משלוש שנים
י ראש המחלקה ותכלול סמינר שנתי ברמה מתאימה ועל נושא קרוב לשטח התמחותו של "ההתמחות תיקבע ע

 .התלמיד
 (.   ב-סעיפים א ו 5פרק )ים במחלקה /ים אחר/קורס      
 בקורסים ובסמינריונים   " עובר"על התלמיד להשיג ציונים כמקובל באחוזים או ציון       
 .בהם השתתף      
       

 תלמיד במסלול הישיר או המשולב ימלא במשך השנתיים : מסלול ישיר ומסלול משולב .ב
במסגרת זו שתי , ויכתוב' ילמד במכסה הנדרשת לתואר שני במסלול א: תהראשונות ללימודיו אחר הדרישות הבאו

 .הכל לפי דרישת ראש המחלקה -עבודות סמינריוניות או עבודה סמינריונית אחת ותרגילי מעבדה
 (.בתקנון 1פרוט מלא של הדרישות ראה פרק . )לפחות 68עליו להשיג בכל לימודיו ציון ממוצע של  

 
 אילן -בבר" מוסמך"ו" בוגר"לתואר שלישי שקיבל את התארים תלמיד : לימודי יהדות .ג

ל חייב בקורס אחד "אילן רק לאחד מהתארים הנ-תלמיד שלמד בבר. פטור מחובת השתתפות בקורסי יסוד ביהדות
 .  מועמד ממוסד אחר חייב בשני קורסי יסוד ביהדות. בלבד

 -פילוסופיה יהודית, תלמוד, ך"תנ: קיםתלמידים המתמחים בתואר שלישי באחד ממקצועות היהדות המובה
 .פטורים

 (.'סעיף ד 5פרק ) יש לעמוד בבחינה בקורסי היסוד ביהדות
 .תלמידים לא יהודים ילמדו לימודי יסוד ביהדות או לימודים כלליים באותו היקף

 .ל הלומדים אצלנו"מזכירות המחלקה מתבקשת להביא מידע זה במיוחד לסטודנטים זרים מחו
 
 
 
 
 
 

 



 

 ס ללימודים מתקדמים"ביה
 

School of Graduate Studies 

 

 Ph.D. Studies  •לתואר שלישילימודים 
       

Tel :  03 531 8458 טל: 556/    Fax : פקס: 4003 738 03     Phd.of f ice@mai l .b iu.ac . i l    www.biu .ac. i l / toar3  

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • ישראל, 00955רמת גן , (ר"ע) אילן-אוניברסיטת בר  

 

 
 

 מתלמיד לתואר שלישי תידרש רמת כתיבה של חיבור מדעי בשפה האנגלית : שפות זרות .ד
, ס"במקרים מיוחדים רשאי דקן ביה. וידיעה כדי הבנת ספרות מדעית בשפה מודרנית נוספת בתחום מחקרו

                                                                   .                         להוסיף או לגרוע מדרישות אלה או לשנותן, בהמלצת המנחה וראש המחלקה
 

 :נוסף על האנגלית הן, המחלקות בהן נדרשת ידיעת שפה זרה שניה       
 

        
 פילוסופיה יהודית*  ך"תנ*  
 ספרות משווה*  ספרות עם ישראל*  
 מדעי המדינה*  לשון עברית ולשונות שמיות*  
 יהדות זמננו*  ישראלתולדות *  
 אמנות יהודית*  היסטוריה כללית*  
 לימודי יהדות ספרד והמזרח*  הסטוריה של המזרח התיכון*  
 לימודים קלאסיים*  לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה*   

 תרגום וחקר התרגום*  

 
 יעל התלמיד למלא את הדרישה הזאת לכל המאוחר במשך שנת הלימודים שאחר       
 (.סעיף ה 5פרק . )אישור תכנית המחקר       

 
 :התלמיד יוכל להוכיח שליטתו בשפות זרות בדרכים הבאות       

 
 :בשפה האנגלית (א

 
 .עמידה במבחן בשפה האנגלית שייערך במחלקה בה לומד התלמיד בהתאם לנהלים המקובלים .3
 
 או סיים " פטור"אילן ציון -מי שקיבל במבחן מיון לתואר שני בבר.  א: פטור .2

 או סיים בהצלחה M4או  M2בהצלחה קורס למסטרנטים ברמה                        
 .קורס לדוקטורנטים                       

 
 תלמיד שמקצוע ההתמחות לתואר ראשון או שני היה אנגלית או  .ב

 .י במחלקה לאנגליתלומד לתואר שליש
 

 .בעלי תואר אקדמי מארץ דוברת אנגלית.    ג                                             
  

       

 :בשפה זרה שניה (ב
 

 .השתתפות בקורס ועמידה בבחינה בסיום הקורס .3
 .ס"הוכחת בקיאות בשפה במבחן פטור מיוחד באישור דקן ביה .2
 .  שניה בלימודי התואר השניבקורס בשפה זרה " עובר"הצגת ציון  .1

 אם הסטודנט למד שפה זרה באוניברסיטה אחרת יוכל להגיש   : הבהרה      
 ס ידון בבקשתו ויוכל לאשר זאת במידה "ביה, ס לקבלת פטור"בקשה לביה      
 .אילן-וימצא שקורס זה שקול  כנגד קורס אקדמי של בר      
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 שלישי שלא קיבל את חינוכו  התיכוני או האקדמי בלשון העברית    תלמיד לתואר : עברית.    ה
 (8סעיף ' פרק ה. )חייב להוכיח שהוא שולט במידה מספקת בשפה העברית                           

 
 יש להקפיד על מילוי כל הדרישות של התקנון כדי שלא יתעוררו קשיים עם סיום הלימודים        
 .ודה לשיפוטוהגשת העב        

 
 כל תלמיד חייב להרשם ללימודים ולשלם שכר לימוד מדי שנה בשנה החל משנת הלימודים        
 .הקרובה למועד קבלתו כולל שנת הלימודים בה הגיש את הדיסרטציה        
         
 .תלמיד שאיננו רשום לא תתקבל הדיסרטציה שלו לשיפוט        

 
 .לימוד גם אם התלמיד סיים את שמיעת הקורסים-ריש להרשם ולשלם שכ        
 י ראש"והטופס ייחתם ע" אינו חייב בקורסים"במקרה זה יש לרשום לו בטופס הרישום         
 .המחלקה או ממלא מקומו        

 
 :נאמר –המחייב גם את תלמיד התואר השלישי  -בתקנון הלימודים הכללי       
 ".ב כאילו ויתר על זכותו לסיום הלימודים ולקבלת התוארסטודנט שלא נרשם ייחש"       

 
 .פטור מרישום ומשכר לימוד באותה שנה, תלמיד שאושרה לו שנת חופשה מלימודים       

 
 .₪ 2,599תלמיד שלא יירשם ויקבל אישור לחדש את לימודיו ישלם דמי חידוש לימודים בסך        

 
 .לא יורשה להרשם, המחקר במועדתלמיד שלא הגיש את הצעת תכנית        

 
        

 ניתן למצוא את תקנון  http://www.biu.ac.il/toar3:  בכתובת האינטרנט       
 .הנחיות להגשת עבודת דוקטור ועוד, הנחיות להגשת הצעת מחקר, הלימודים לתואר שלישי       

 
 (990דות אזור יה', קומה ג, בבית הסגל)משרד הוועדה לתואר שלישי        
 .0:99-31:99בשעות ', ה', ג', ב', פתוח לבירורים בימים א       

 
 .אין קבלת קהל' ביום ד       

 
 .איחולים לחופשה נעימה ושנת לימודים פוריה       

 
     

 
 ,בכבוד רב                                           

 
         

 עידית ברק                                          
 ס ללימודים מתקדמים"ד ביה"רמ                      

 
 ראשי מחלקות: העתק

 
____________________________ 
 נא לתלות גם על לוח המודעות במחלקה
____________________________ 

 

 

 


