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 דוקטורנטים יקרים,
 

 יה ומוצלחת. יברוכים הבאים לביה"ס לחינוך, שתהיה שנת לימודים פור
 .6/11/16 ,ז' בחשון תשע"היום ראשון,  :היום ראשון ללימודים בשנה"ל תשע"

 
 מועדי הרשמה לתכנית הלימודים:

  26/10/2016 רביעי יום 

  27/10/2016 יום חמישי 

  30/10/2016 יום ראשון 

  31/10/2016 יום שני 

  01/11/2016 יום שלישי 

 
באתר פריאל  ומתן הצהרה תשלום המקדמהלאחר  באמצעותיהרישום יתבצע  .1

https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=login  הצהרה והתחייבות. <---כללילחצו על 
 ללא החתימה על ההצהרה, לא אוכל לרשום אתכם. 

 
ולשלוח אלי את רשימת  חינוך תואר שלישי -"פניה למזכירות"לאחר חתימה על ההצהרה יהיה עליכם ללחוץ על  .2

 . לכל השנים להלן תכנית הלימודים המפורטת .מספרי הקורסים המבוקשים בציוןהקורסים המפורטת, 
 

 יום שני 

 ש"ש שעה מרצה מועד  נושא הקורס מספר הערות
יש להרשם בשלב הסופי 

 2 12:00 פרופ' ע. שמיר שנתי קולוקוויום למתקדמים 77-996-01 לכתיבת העבודה
עדיפות להרשם לקורס זה 

 1 14:00 פרופ' ד. קורט סמ' ב' שיטות חשיבה לדוק' 77-963-01 בשנה א או ב'
יש להרשם לקורס זה רק 

 חקרכשיש אישור לה. מ
 1 14:00 פרופ' ב. קרמרסקי סמ' ב' קולוקוויום ניתוח ואיסוף 77-991-01

חובה למי שכותב עבודה 
 איכותנית

 1 18:00 שחר-ד"ר ס. אופנהיים סמ' ב' מחקר איכותי מתקדם* 77-944-01
 1 18:00 ד"ר ז. בורשטיין סמ' א' **אנגלית לדוק' 41-044-11 למי שאינו פטורחובה 

 

 יום שלישי

 ש"ש שעה מרצה מועד  נושא הקורס מספר הערות
חובה לכל השנתונים יש 

מפגשים  4מתוך  2לבחור 
 בשנה

77-953-01 
 16:00 פרופ' נ. באומינגר שנתי קולוקוויום סגל

--- 

 1 18:00 ד"ר א. פרנץ סמ' ב' **אנגלית לדוק' 41-044-50 חובה למי שאינו פטור

 

 יום רביעי

 ש"ש שעה מרצה מועד  נושא הקורס מספר הערות

 1 16:00 ד"ר ר. נגר סמ' ב' **אנגלית לדוק' 41-044-51 חובה למי שאינו פטור
 1 18:00 ד"ר ש. קורן סמ' א' **אנגלית לדוק' 41-044-10 חובה למי שאינו פטור

 

 חמישי יום 

 ש"ש שעה מרצה מועד  נושא הקורס מספר הערות
חובה לכותבי מחקר איכותי 

  1 14:00 ד"ר נ. מדג'ר סמ' ב' מחקר כמותי   *HLM 77-997-01 וכמותי

מודלים  AMOS* 77-998-01 חובה לכותבי מחקר כמותי
 מתקדמים

 16:00 ד"ר א. כץ סמ' ב'
1 

 
 
 

  

https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=login
https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=login
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 הערות נוספות:
 הקורסים למחקר מתקדם.  3מתוך  2*יש לבחור 

 . הקיימות מתוך ארבעת האפשרויות 1*הקורס באנגלית לדוק' הינו חובה רק עבור אלה שאינם פטורים ממנו. יש לבחור *
 

דוקטורט. את הקורס התוכן ל)לא סדנה( שקשור  ש"ש 2קורס התמחות ברמת תואר שני בהיקף בנוסף, יש לבחור  .3
. המעוניינים ללמוד קורס במחלקה אחרת, (בהמשך)תשלח  יש לבחור מתוך רשימת הקורסים בחינוך המצ"ב

 . רשם באמצעותה לקורס זהילה יבחרו בפריא"ל את המחלקה הרלוונטית
 

 יהדות. סטודנטקורסי יסוד בקורסים(  2)ש"ש  4אילן, מחויב ללמוד -סטודנט שאינו בוגר אוניברסיטת בר -יהדות .4
ש"ש קורס יהדות.  סטודנט שלמד את שני תאריו  2אילן מחויב ללמוד -בוגר אחד התארים באוניברסיטת בר

אילן פטור מלימודי יסוד ביהדות. רשימת הקורסים לבחירה נמצאת באתר לימודי יסוד ביהדות -באוניברסיטת בר
http://www.biu.ac.il/yesod  . 

 
כי תכנית לימודיכם מעודכנת  ודאולאתר המידע האישי לסטודנט ו כנסולאחר כשבועיים מיום פנייתכם אלי,  .5

  .  diana.levitan@biu.ac.ilכהלכה. בכל מקרה של בעיה נא הודיעו לי על כך במייל 
 

 
קוד רישום חובה עד לסיום והגשת הדוקטורט לשיפוט. מי שימסור עבודתו לפני  -קוד עבודת דוקטורט 77-999-01 .6

 יהיה פטור מלהירשם או לבקש הארכה לשנה נוספת.  6/11/16 -ה
 

 עבודת שוות ערך לתיזה )קוד רישום חובה עד לסיום והגשת ע. שוות ערך לתיזה(.   77-923-01 .7
 

 
 
 

 
  

 כל טוב ובהצלחה,
 דיאנה לויטן

 מרכזת הוועדה ללימודי תואר שלישי, ביה"ס לחינוך
 

 נלמדו! שעוד לאשימו לב! עליכם להירשם רק לאותם הקורסים 

mailto:diana.levitan@biu.ac.il

