
 ' תמוז תשע"זבב"ה,  
 2017יוני  26

 ח"עתשם למחלקה למדעי המדינה לשנת לנרשמי נחיותדף ה

 
 תואר ראשון:

 להלן מכסת השעות במסלולים:

יהדות, קורסי העשרה, קורסים קורסי )ללא  ש"ש 47הוא:  מורחבהיקף השעות במקצוע  .א

 כלליים, אנגלית, והבעה עברית(. 

, לפי המסלול שנבחר ועל פי ש"ש 25-27 בין הוא בנהדו ראשי מוהיקף השעות במקצוע  .ב

יהדות, קורסי העשרה, קורסים כלליים, אנגלית,  קורסי הסכם עם המחלקה השניה )ללאה

 והבעה עברית(.

)ללא קורסי יהדות, קורסי העשרה,  ש"ש 27הוא:  דו ראשי לא מובנההיקף שעות במקצוע  .ג

 .כלליים, אנגלית, והבעה עברית(קורסים 

 

, חייב להשלים את נק' הזכות קורסים בעלי תכנים זהיםהבשתי מחלקות בהן  הלומדנט סטוד

צריכים להשלים קורסי בחירה  -לדוגמא: תלמידים שלומדים במדעי המדינה וחינוךבקורסי בחירה, 

 71-204במחלקה שבה לא ערכו רישום לקורסי החובה סטטיסטיקה ושימושי מחשב )במדעי המדינה 

-77ובחינוך  71-205(, וכן בקורס שיטות מחקר ושימושי מחשב )במדעי המדינה 77-030ובחינוך 

031 .) 

 

 הדרישות להשלמת מכסת השעות בין המחלקות: 

 -ש"ש( 25ש"ש( ולימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ) 26תלמידי מדעי המדינה ) .1

-71ללימודי ארץ ישראל ולא ילמדו במחלקה  16-016תלמידים אלה ילמדו את הקורס 

 .במדעי המדינה בחירה יש"ש קורס 6עליהם להשלים  במדעי המדינה. 207

תלמידים אלה ילמדו  -ש"ש( 25ש"ש( והסטוריה כללית ) 25תלמידי מדעי המדינה ) .2

 5במדעי המדינה, וישלימו  71-207במחלקה להיסטוריה ולא ילמדו  18-100את הקורס 

 .במדעי המדינה בחירה יש"ש קורס

תלמידים אלה ילמדו את  -ש"ש( 24ש"ש( ומזרח תיכון ) 26נה )תלמידי מדעי המדי .3

 6במדעי המדינה, וישלימו  71-207במחלקה למזרח תיכון ולא ילמדו  19-001הקורס 

 .במדעי המדינה בחירה יש"ש קורס

 6ישלימו , ש"ש( 25ש"ש( וב.א. רב תחומי במדעי הרוח ) 27) תלמידי מדעי המדינה .4

  ינה.ש"ש קורסי בחירה במדעי המד

 : ש"ש( 25ש"ש( ותקשורת ) 26תלמידי מדעי המדינה ) .5

 .71-003חייבים בקורס החובה  -ומדעי המדינהתקשורת  דו ראשי תלמידי .א

ו את במחלקה למדעי המדינה וילמד 71-207תלמידים אלה לא ילמדו את הקורס  .ב

ש"ש קורסי  4מחקר ומדענות בבית ספר לתקשורת, וישלימו  -63-004הקורס 

 דעי המדינה.בחירה במ



תלמידים אלה לא ילמדו את  -ש"ש( 25ש"ש( וסוציולוגיה ) 25תלמידי מדעי המדינה ) .6

 קורסיםה את  במחלקה למדעי המדינה, וילמדו 71-205 -ו 71-204הקורסים: 

  .במדעי המדינה ש"ש קורסי בחירה 8במחלקה לסוציולוגיה, וכן ישלימו  המקבילים

תלמידים אלה לא ילמדו  -ש"ש( 25ימינולוגיה )ש"ש( וקר 25תלמידי מדעי המדינה ) .7

 קורסיםה את במחלקה למדעי המדינה, וילמדו 71-205 -ו 71-204את הקורסים: 

 . במדעי המדינה ש"ש קורסי בחירה 4ישלימו , ובמחלקה לקרימינולוגיה המקבילים

תלמידים אלה לא ילמדו את  -ש"ש( 29ש"ש( וכלכלה ) 25תלמידי מדעי המדינה ) .8

 המקבילים את הקורסיםילמדו ובמחלקה למדעי המדינה,  71-205 -ו 71-204הקורסים 

 . במחלקה למדעי המדינה ש"ש קורסי בחירה 8במחלקה לכלכלה, וכן ישלימו 

 

 :המסלוליםסטודנטים בכל 

' )ראה כל סטודנט חייב לסיים בהצלחה קורס אנגלית ברמת "מתקדמים"  עד סוף שנה א .1

 המחלקה לאנגלית "ללא מתמחים"(.

כדי לעבור לשנה ג' חובה על הסטודנטים בכל המסלולים לסיים בהצלחה את קורס החובה:  .2

 לא ניתן להירשם לסמינריונים בשנה  ,ללא ציון בקורס (.71-100"מבוא לממשל ופוליטיקה" )

 ג'. 

ות של הקורסים שייכים אך הסיומ 71יש לשים לב! ישנם קורסים שמתחילים בקוד מחלקה  .3

 . 18לאוכלוסיות מיוחדות, כגון סיומת 

 
 

 תואר שני:
 

 השלמות:

סטודנטים שלא למדו מדעי המדינה וחייבים בהשלמות, עליהם ללמוד את קורסי ההשלמה  .1

 במהלך סמסטר א'.

 ונלמדים במקביל לשנת הלימודים.קורסי ההשלמה מקוונים  .2

 , על מנת לעבור ל"מן המניין".72של  קורסי ההשלמה בממוצע כולל יש לסיים את .3

סטודנט שסיים את קורסי ההשלמה ויש לו את כל הציונים, עליו למלא טופס לשינוי מעמד ל"מן  .4

 -בית הספר ללימודים מתקדמים )תואר שני( -המניין". ניתן להוריד טופס זה מאתר בר אילן

ורדת הטופס: לינק לה טפסים, ולהעביר לבית הספר ללימודים מתקדמים לטיפול.

22.pdf-http://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2/2011  

הספיק להירשם לפני תחילת ולא  71-001-23בקורס השלמה "מבוא למדעי המדינה"  שחוייבמי  .5

 .71-802ירשם לקורס: "גישות ותיאוריות במדעי המדינה" , לא יוכל להשנה"ל

ש"ש מקורסי הבחירה מתוך מאגר  6זה, עליהם לבחור יסטודנטים הלומדים במסלול עם ת .6

 הקורסים המופיעים ברשימה / במאגר.

 

 

 

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2/2011-22.pdf
http://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2/2011-22.pdf


 לימודי יסוד:

בנוסף לחובות הלימודים במחלקה, יש לעמוד בחובות הקורסים בלימודי יסוד ביהדות, בהתאם 

 לדרישות האוניברסיטה. 

 

 אנגלית:

 חייב במבחן מיון ברמת מ.א., בהתאם לדרישות האוניברסיטה. -סטודנט שהתקבל למסלול עם תזה

יוכל לבדוק אפשרות לקבלת פטור לפי הקריטריונים של  -סטודנט שהתקבל למסלול ללא תיזה

 המחלקה לאנגלית כשפה זרה.

 וכל זאת, בהתאם לדרישות האוניברסיטה.

 

 

 

 

 בהצלחה ברישום ושנת לימודים פורייה!


