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בס"ד ,י"ט אייר תשע"ז
 15מאי 2017
עודכן בתאריך28/05/17 :
הנדון :ריענון נהלים של המדור לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן
א .משך הזמן הנדרש לסיום תואר שני
 .1הזמן התקני שנקבע על-ידי ות"ת ללימודי תואר שני הוא שנתיים .ניתן להמשיך את הלימודים
עד שלוש שנים )כולל קורסים ,עבודות והגשת תזה( ללא אישור מיוחד.
 .2כל חריגה כלפי מעלה ממשך זמן זה פוגעת באוניברסיטה ,מעסיקה את המנחים ואינה מפנה
אותם לסטודנטים חדשים ,ויוצרת עומס בירוקרטי מיותר.
 .3המשך התואר מעבר לשלוש שנים יתאפשר אך ורק במקרים חריגים בליווי נימוק אקדמי או
אישי מפורט ומודפס באישור המנחה )כאשר מדובר במסלול עם תזה( ויו"ר הוועדה
המחלקתית ובליווי מסמכים מאשרים )כגון מסמכים רפואיים(.
ב .מסלול הלימוד לתואר שני
בעקבות העומס המיותר על המנחים במחלקות ומחסור במנחים ,שונו נוהלי ההרשמה לתואר שני.
החל משנת הלימודים תשע"ח ,במחלקות שבהן התואר השני נמשך שנתיים ,הסטודנטים יידרשו
למצוא מנחה עד סוף סמסטר ב' שנה א' .במחלקות שבהן התואר השני נמשך שלוש שנים )ראו
רשימת מחלקות בסוף רשימת הנהלים לתואר שני( ,הסטודנטים יידרשו למצוא מנחה עד סוף
סמסטר א' ,שנה ב' .מועמדים שלא יהיה להם מנחה עד הזמן הנקוב ,יועברו למסלול ללא תזה.
סעיף זה לא יחול במחלקות שאין בהן מסלול ללא תזה.
ג .הגשת הצעת מחקר ,בדיקתה ותיקונה
 .1הצעת המחקר חייבת להיות מוגשת לבית הספר ללימודים מתקדמים עד סוף סמסטר א' של
שנת הלימודים השנייה במחלקות שבהן הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים ועד סוף שנת
הלימודים השנייה במחלקות שבהן הלימודים לתואר שני נמשכים שלוש שנים.
 .2נוהלי בדיקת הצעות מחקר לתואר שני
 2.1משך מקסימלי של זמן הבדיקה
חודש ימים לכל היותר .לאחר שבועיים השופט יקבל תזכורת מהמחלקה.
 2.2חוות-דעת מפורטת על הצעת המחקר
-

בנוסף לטופס "אישור הצעת המחקר" ,חובה לצרף את הטופס המודפס "חו"ד על
הצעת מחקר לתואר שני" ובסופה חתימה של שופט.

-

חוות-דעת נדרשת גם אם נכתבו הערות בגוף הצעת המחקר.
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חוות-הדעת תתייחס לנקודות הבאות:
 (1הצדקת המחקר
 (2חשיבות המחקר
 (3הרלוונטיות של שיטות המחקר
 (4הרקע המדעי למחקר ,עדכניות המקורות והיקפם
 (5ארגון הצעת המחקר
 (6הכתיבה המדעית )בהירות ,ניסוח ותמציתיות(
 (7הצעות לשיפור המחקר

אי צרוף חוות-דעת מודפסת ומפורטת כנדרש לעיל תגרום להחזרת הצעת המחקר למחלקה.
 2.3נוהלי תיקון הצעת המחקר
 (1על הסטודנט/ית למלא טופס מודפס "תיקונים להצעת המחקר" .בעמודה הימנית
מופיעים הערות השופטים ובעמודה השמאלית המקבילה מופיעים התיקונים שבוצעו )לא
כולל הערות טכניות כמו סימני פיסוק(.
 (2על הסטודנט/ית להוסיף בסוף הטבלה שם ,חתימה ותאריך.
 (3המנחה חייב/ת לאשר את ביצוע התיקונים שנדרשו ולהוסיף שם ,חתימה ותאריך.
ד .נוהלי הגשת עבודות לתואר שני באיחור
 .1עבודות יש להגיש למרצה בדוא"ל .המרצה חייב להקפיד על שליחת אישור על קבלת העבודה
לתלמיד ולמזכירות המחלקה .לחלופין ,העבודה תוגש דרך המודל ויתקבל אישור קבלה
באמצעות המודל.
 .2יש להגיש עבודות לא יאוחר מ 8-חודשים מתום הקורס.
 .3בנסיבות מיוחדות ניתן להגיש עבודה באיחור תוך שנה לכל היותר מסיום הקורס .במקרה כזה
יש להוסיף נימוקים ומסמכים לפי הצורך )מילואים ,בעיות בריאות ,לידה וכו'( .יש לצרף
אישור מודפס מפורט של המרצה.
 .4כל האמור לעיל יחול על קורסים שנלמדו משנת הלימודים תשע"ז.
 .5אין בזמנים האמורים כדי לפטור מלוח הזמנים הקבוע בתקנון שכ"ל לצורך תשלום שכ"ל.
ה .ניקוד על נוכחות בקורס לתואר שני
אין לתת ניקוד כלשהו על נוכחות בקורס )לרבות סמינר ,סדנה וכו'( .בהתאם לכך ,שונה טופס מתן
 /תיקון ציון ואינו מכיל "השתתפות" אלא "תרומה לדיון".
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ו .מוסדות מוכרים לצורך קבלה ללימודים ופטורים
רשימת המוסדות הישראליים המוכרים מופיעה באתר המל"ג.
לא תתקבלנה בקשות לפטורים ולקבלה על סמך תואר ראשון ממוסדות לא מוכרים .מוסדות
בחו"ל ייבדקו על ידי המזכירות האקדמית .המחלקה צריכה לפנות אליה.
ז .תיקוני ציון בעבודות ,בחינות ותזה לתואר שני
 .1לא יתקבלו תיקוני ציון בתזה.
 .2לא יאושר תיקון ציון בעבודה לאחר שהציון הוזן במדור בחינות.
 .3תיקון ציון עד  5נקודות במבחן יועבר למדור תואר שני עם אישור המרצה וראש המחלקה.
תיקון בהיקף גדול יותר או תיקון מציון נכשל לעובר ילווה בנימוק אקדמי מפורט ומודפס של המרצה.
ח .הארכה בתנאי סיום תואר ראשון
 .1השלמת הזכאות לתואר ראשון תהיה לכל המאוחר עד סוף דצמבר של שנת הלימודים
הראשונה לתואר השני של הסטודנט/ית .ציונים על קורסים ואישור הרשם לסיום לימודי
תואר ראשון חייבים להתקבל עד לסוף דצמבר שנה ראשונה ללימודי תואר שני .לכן יש
להיבחן ולמסור עבודות עד סוף אוקטובר ,כלומר ,תחילת שנת הלימודים הראשונה לתואר
השני.
 .2אי עמידה בלוח הזמנים תגרום להפסקת הלימודים לתואר שני על ידי בית הספר ללימודים
מתקדמים.
ט .קורסי השלמה לתואר שני
 .1חובה להשלים את קורסי ההשלמה במהלך השנה הראשונה לתואר שני .חובה זאת לא תחול
על קורסי השלמה התלויים בקורסי קדם ,על פי פירוט קורסי הקדם של המחלקה.
 .2לא ניתן יהיה לערוך מערכת בשנה השנייה כל עוד לא בוצע תנאי קורסי ההשלמה .מערכת
הרישום תהיה חסומה בפני סטודנטים שלא סיימו במועד קורסים אלה.
 .3סטודנטים שלא יעמדו בממוצע ציונים הנדרש בקורס)י( ההשלמה במועד)י( א חייבים להיבחן
במועד ב' ,על מנת לשפר ציון.
י .בקשות רטרואקטיביות להכללה  /פטור  /השלמה וכו' של קורסים
 .1בקשות רטרואקטיביות )למשל ,לגבי הכללה או פטור או השלמה( תדחנה.
 .2בקשות יש להגיש מראש בתוספת נימוק מודפס ומסמכים מתאימים.
לגבי פטור מקורס יש לפנות למדור לתואר שני בתחילת השנה הראשונה לתואר.
לגבי לימוד קורס במחלקה אחרת יש לפנות לפני לימוד הקורס.
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ביצוע הנהלים באחריות המחלקה ,ועליה להעבירם לסטודנטים.
רשימת המחלקות בהן משך לימודי התואר השני יהיה שלוש שנים:
 .1ביה"ס לחינוך ,המגמה ללקויות למידה
 .2היסטוריה כללית
 .3לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
 .4לימודי מידע
 .5לשון עברית ולשונות שמיות
 .6ניהול ויישוב סכסוכים
 .7פילוסופיה
 .8פסיכולוגיה
 .9תולדות ישראל )המסלול המחקרי(
 .10תנ"ך
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