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ול ש וב ול ל מוד? " ( קו נ פו צ י וס )

סטודנטי ם יקרים,
קבלו א ת ברכתי וברכת המחלקה לכלכלה עם הרשמתכם לשנת הלימודי ם הבאה עלינו לטובה .
ברכה מיוחדת לכ ם הסטודנטים החדשים המצטרפים השנה לציבור התלמידים שלנו.
המחלקה עושה כמיטב יכולתה לשמור על השם הטוב שרכשו בוגריה ,ע "י הקפדה על רמת
לימודי ם נאותה .לימודי הכלכלה אינם קלים א ך הם מע נייני ם ומהווי ם אתגר אינטלקטואלי.
הקורסי ם השוני ם יציגו בפניכ ם גי שה כלכלי ת (השונה מה גישו ת המוכרו ת לכם מלימודי ה תיכון
או מלימודי תואר ראשון בתחומ ים אחרים) המנסה להסביר את התנהגותם של הפרטי ם ,משקי
הבית ,החברות והמדינו ת .מקצוע הכלכלה מציע כלים באמצעות ם ני תן לנתח אספקטי ם רבי ם
ושוני ם של ההתנה גות האנושית כמו צריכה ,עבודה ,יצור ,לימודים ,נישואים ,גירו שים ,פריון,
פשע ,קבלת החלטות ,אפליה ועוד ועוד.
המרצי ם והמתרגלי ם בקורסי ם השו נים מקיימי ם שעות קבלה שבועיו ת (מועדי ם ומיקום
מפורסמי ם באתר המחלקה) .תוכלו לפנו ת אליהם בשאלו ת במקרי ם בהם התעוררו אצלכ ם
קשיים בהבנת חומר הלימודים.
בקומת הקרקע נמצא ת ספריית המחלקה לכלכלה .כאן תמצאו עו תקי ם אחדים של הספרים
הנדרשים והמומלצי ם בקורסים השוני ם וכן ספרי עזר ,כתבי ע ת ופרסומים שונים .ניתן לעשות
חיפוש במאגרי הספרייה באמצעו ת מחשב גם מחוץ לאו ניברסיטה.
בעזר ת השקעה מתאימה ובסיוע המרצי ם והמתר גלים תוכלו לה גיע להישגים בלימודים וא ני
מאחל לכם הצלחה רבה.
בשאלות מ נהליות תוכלו לפנות למזכירו ת ה סטוד נטים ,שם יקשיבו לבעיו תיכם וישמחו לפתור
אותן במסגרת הכללי ם והנהלים הקיימים במחלקה ובאוניברסיטה (והמפורסמי ם בספר המיד ע
לסטודנטי ם  -מומלץ מאד לקרוא אותו בעיון) .במידת הצורך יופנו הבקשות לסגן ראש המחלקה
וגם אליו ניתן לפנות בשעות הקבלה.
אתם מתבקשי ם גם לעקוב באופן סדיר אחר הודעות המחלקה לסטודנטי ם המתפרסמו ת באתר
המחלקה בקישור "לוח הודעות".
הודעו ת שוטפות (כולל ציו נים) נשלחו ת במייל לסטודנטים ,לפיכ ך ,באחריות הסטודנט לעדכן
כתובת דואר אלקטרוני דרך אתר בר אילן במערכ ת מידע אישי.
אני שוב מאחל לכ ם בשמי ובש ם הסגל האקדמי והמנהלי שנת לימודים פורייה ,מה נה
ומוצלחת .כולנו מבטיחי ם לעשות כמיטב יכולתנו כדי שאיחולים אלה יתגשמו.

בברכה,

ראש המחלקה לכלכלה
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הנחיות לסטודנטים החייבים בקורסי השלמה:
 .1סטודנטים החסרים רקע מתאים בכלכלה ושיתקבלו ללימודי התואר השני יחויבו בלימודי השלמה
בהיקף של לכל היותר  19ש"ש .על התלמידים להירשם ולסיים את דרישות קורסי השלמה תוך שנה
אחת בלבד אשר תכלול סמסטר א' ,ב' וקיץ החל מהמועד בו התקבלו ללימודיהם.
 .2הממוצע הנדרש בקורסי ההשלמה הינו  76%לפחות.
 .3לא ניתן להתחיל בלימודי ה-מ.א .לפני סיום כל דרישות ההשלמה בממוצע הנדרש.
 .4סטודנטים שיצברו יותר מ 4-כשלונות בקורסי ההשלמה ,רשאית המחלקה להפסיק את לימודיהם ולא
לאשר המשך לימודים לתואר שני במחלקה.
 .5סטודנטים החייבים בקורסי ההשלמה חייבים ללמוד את הקורסים:
"מבוא לכלכלה מיקרו" ( )66-101ו"מתמטיקה לכלכלנים א'" ( )66-110לפני
הקורסים "מקרו כלכלה א" ( )66-201ו"תורת המחירים א" (.)66-213
 .6סטודנטים הסבורים שהם זכאים לפטור מקורס השלמה על סמך לימודים קודמים יגישו בקשה
לקבלת פטור .כל בקשה תיבדק לגופה.
.7

סטודנטים שיסיימו בהצלחה את כל דרישות קורסי ההשלמה שהוטלו עליהם בממוצע של  76לפחות
יתקבלו ללימודי מ.א .כתלמידים מן המניין.

הנחיות כלליות לתואר שני:
 .1על התלמידים להיות בעלי רקע בסיסי בסטטיסטיקה .לסטודנטים החסרים רקע זה מומלץ ללמוד
קורס בסיסי במבוא לסטטיסטיקה.
 .2דרישות קדם לרישום לסמינריון:
לא ניתן להירשם לסמינריון של התואר השני לפני שמסיימים את הקורסים מיקרו כלכלה
למתקדמים א' ,ב' ,אקונומטריקה למתקדמים א' ,ב' ומקרו כלכלה למתקדמים א' ו-ב'.
 .3סטודנט שיצבור יותר מ 4-כישלונות בקורסי התואר השני רשאית המחלקה להפסיק את
לימודיו לתואר השני במחלקה.
 .4המחלק ה רשאית להעביר סטודנט ,בעקבות הישגיו הנמוכים ,ממסלול א' למסלול ב'.
 .5תלמיד המעוניין לעבור ממסלול ב' למסלול א' יצטרך לעמוד בכל דרישות הקורסים הקיימים
במסלול א' ,ולהיפך.
 .6על תלמידי מסלול א' לבחור מנחה ונושא למחקר לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה
שלהם.
 .7הצעת מח קר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.
הנחיות אלה ,הינן דגשים להנחיות הכלליות המפורטות בחוברת "פרטים מידעיים".
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דרישות משותפות לכל המסלולים
ידיעת שפות
א .אנגלית לתואר שני( .פרטים על מבחני המיון ,רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור
לזכאים – ראה בפרק המבוא).
ב.

ידיעת שפה זרה נוספת אם תידרש לצרכי עבודת המחקר.

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
בחינת גמר
הבחינה במסלול עם עבודת מחקר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת
המחקר .בנוסף ,על התלמידים להציג את העבודה בסדנא מתקדמת לתלמידי מחקר בתואר השני ,לפחות
פעמיים (פעם אחת לאחר ניסוח שאלת המחקר ופעם שניה לאחר השלמת התזה והגנה עליה).
הוראות לכתיבת עבודת הגמר (מסלול א')
ראה תקנון בי"ס ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הסטודנטים במחלקה לכלכלה:
שעות קבלה טלפוניות:

ימים א' ,ג' בין השעות 15.00 – 14.00
ימים ב' ,ה' בין השעות 12.00 –11.00
יום ד' בין השעות 9:00-10:00
בטלפון03-5318347 03-5318920 :

שעות קבלה:

ימים א' ,ג' בין השעות 14.00 – 11.30
ימים ב' ,ה' בין השעות 10.30 – 08.30

דואר אלקטרוני:

Economics.student@biu.ac.il
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