הפקולטה למדעי החברה
המחלקה לכלכלה

Faculty of Social Sciences
Department of Economics

ב"ה תמוז תשע"ז (יולי )2017

"האין

זה

ללמוד ולשוב
(קונפוציוס)

תענוג

גדול

וללמוד?"

סטודנטי ם יקרים,
קבלו את ברכתי וברכת המחלקה לכלכלה ע ם הרשמתכם לשנת הלימודים הבאה עלינו
לטובה .ברכה מיוחדת לכם הסטודנטים החד שים המצטרפים השנה לציבור התלמידים
שלנו.
המחלקה עושה כמיטב יכולתה לשמור על השם הטוב שרכשו בוגריה ,ע "י הקפדה על
רמת לימודים נאותה .לימודי הכלכלה אינם קלים אך ה ם מעניי נים ומהווי ם אתגר
אינטלקטואלי .הקורסי ם השו נים יציגו בפניכ ם גי שה כלכלית (השונה מה גישות
המוכרו ת לכ ם מלימודי התיכון או מלימודי תואר ראשון בתחומי ם אח רים) המנסה
להסביר א ת התנהגותם של הפרטים ,משקי הבי ת ,החברות והמדי נות .מקצוע הכלכלה
מציע כלי ם באמצעות ם ניתן לנתח אספקטי ם רבי ם ושוני ם של ההתנה גות האנושית כמו
צריכה ,עבודה ,יצור ,לימודים ,נישואים ,גירושים ,פריון ,פשע ,קבלת החלטות ,אפליה
ועוד ועוד.
המרצי ם והמת רגלי ם בקורסי ם השו ני ם מקיימים שעות קבלה שבועיו ת (מועדים ומיקום
מפורסמי ם באתר המחלקה) .תוכלו לפנות אליהם בשאלו ת במקרי ם בהם התעוררו
אצלכם קשיים בהבנת חומר הלימודים.
בקומת הקרקע נמצאת ספריית המחלקה לכלכלה .כאן תמצאו עותקי ם אחדים של
הספרי ם הנדרשי ם והמומלצים בקו רסים השוני ם וכן ספרי עזר ,כ תבי ע ת ופרסומים
שונים .ני תן לעשו ת חיפוש במאגרי הספרייה באמצעות מחשב גם מחוץ לאו ניברסיטה.
בעזרת ה שקעה מתאימה ובסיוע המרצים והמתרגלים תוכלו לה גיע להיש גים בלימודים
ואני מאחל לכם הצלחה רבה.
בשאלות מ נהליות תוכלו לפנות למזכירו ת הסטוד נ טים ,שם יקשיבו לבעיו תיכם וישמחו
לפתור אותן במסגר ת הכללים והנהלים הקיימים במחלקה ובאוניברסיטה (והמפורסמים
בספר המידע לסטודנטים  -מומלץ מאד לקרוא אותו בעיון) .במידת הצורך יופנו
הבקשות ליו"ר הוועדה לתארים מתקדמים במחלקה לכלכלה .
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 במערכת מידע אישי.

אני שוב מאחל לכ ם ב שמי ובשם 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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תואר שלישי –תשע"ח
המחלקה לכלכלה מאפשרת כתיבת עבודת מחקר ממגוון רחב של נושאים .תוכנית הלימודים כוללת קורסי
חובה ובחירה בהיקף של  12שעות שנתיות:
קורסי חובה – נוכחות בשיעורים  -חובה
היקף שעות

מס' קורס

שם הקורס

66-854-01
66-912-01

סדנא מחקרית לתואר שלישי לכלכלנים
קולוקויום מחלקתי*

66-999-01

עבודת דוקטורט

2

ש"ש

2

ש"ש

הערות
במהלך כל התואר
במהלך כל התואר

חובה – נדרשת חובת נוכחות בהיקף של  80%לפחות בכל סמסטר בסדנא ובסמינר המחלקתי עד למועד ההגנה הסופי לעבודת המחקר.
רישום נוכחות יתבצע ע"י מנחה הסדנא באופן שוטף בכל מפגש .בסוף כל סמסטר יינתן ציון עובר/נכשל בגין נוכחות ,אשר יהיה חלק
בלתי נפרד מדרישות המחלקה לתואר שלישי .המחלקה רשאית לדווח לועדת המלגות ולוועדה לתואר שלישי על אי עמידה במטלות
הנ"ל ובהתאם לצורך להמליץ על הפסקת לימודים בגין היעדרות מהסדנאות והסמינר המחלקתי.

קורסי בחירה – בהיקף של  8ש"ש
 שני קורסי בחירה לתואר שני ע"פ הנחיית המנחה לתואר השלישי מיני קורסים ,בהתאם למגוון המוצע -קורסי בחירה לתואר שני

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
בטלפון03-5318346 03-5318345 :

שעות קבלה:

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

דואר אלקטרוני:

Economics.dept@biu.ac.il
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