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 הנחיות לרישום

 יש לשלם את שובר התשלום שנשלח אליכם עד לתאריך הנקוב בשובר. .1

 ישלחו  חהלימודים לשנת הלימודים תשע״מועדי ההרשמה לבניית תוכנית  .2

 אליכם במייל.

הרישום למערכת  היכנסויהיה עליכם  הרישום שנשלו אליכם באחד מתאריכי .3

על תקנון האוניברסיטה קראו וחתמו  והתחייבות""הצהרה  לקורסים לחצו על

 עפ"י ההנחיות.

 ההרשמה לקורסים: ניתן להירשם באמצעות המייל נא פרטו את מספרי  .4

     הקורסים, שם הקורסים היום והשעה בו מתקיימים הקורסים, כולל קורסי      

 לימודי יסוד, שפה זרה, ואנגלית.     

 שבוע לאחר פנייתכם למחלקה בטלפון או במייל הנכם מתבקשים להיכנס  .5

 למידע האישי לוודא כי הנכם רשומים לקורסים שביקשת.     

בכל בעיה בנוגע לקורסים הרשומים בתוכנית הלימודים שלכם, נא לפנות  .6

ל על הקורסים למחלקה לאמנות יהודית. אם לא תתקבלנה השגות במיי

מודים. הרשומים בתוכנית הלימודים שלכם עד לשבועיים מתחילת שנת הלי

דכם למערכת השעות שמופיעה במידע האישי יהיה בכך אישור והסכמה מצ

 שלכם.
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 דוקטורט ימתלמיד מחלקהדרישות ה

 מחקר תוך שנה מיום הקבלה ללימודי הדוקטורט.הצעת הגשת  .1
ללימודי הדוקטורט. בחירת הקורסים תעשה  השנים במהלך ארבעת קורסים  נ"ז 6 .2

מי שהחל את לימודיו  .מחלקהראש ההמנחה ו ובאישור בשיתוף /ית ע"י הסטודנט
 נ"ז. 12לפני שנת הלימודים תשע"ז 

שני קורסי סמינריון מחלקתי )ללא ניקוד( במהלך התואר. מי שהחל את לימודיו לפני  .3
 שנת הלימודים תשע"ז סמינריון מחלקתי אחד.

החל מהשנה ,  6עבודת הדוקטורט לא תוגש בתום ארבע שנים כמפורט בסעיף  אם .4
בכפוף להחלטת המנחה וראש , ועד להגשת הדוקטורטחמישית ללימודים ה
עד לסיום לימודי הדוקטורט, מידי שנה /ית שתתף הדוקטורנט/תי  מחלקה,ה

לעיל  3-ו 2בנוסף לקורסים האמורים בסעיף מחלקתי. זאת  סמינריוןבהרצאה או ב
. 

 שפה זרהו אנגליתתואר שלישי, כגון: סטודנטים לדרישות האוניברסיטה מעמידה ב .5
 לימודי יסוד, בחינה בע"פ על עבודת הדוקטורט וכו'.נוספת, 

 הגשת  עבודת הדוקטורט תוך ארבע שנים מיום התחלת לימודי הדוקטורט. .6
 

 ילתואר שליש יהשלמה ללימודסטודנטים במסלול מ חלקהדרישות המ

סטודנטים במסלול השלמות לתואר שלישי חייבים לסיים את ההשלמות שנקבעו 
להם ע"י בית הספר ללימודים מתקדמים ואת העבודה שוות ערך למ.א. תוך 

 שנה מיום שהתקבלו ללימודי השלמות.

 דרישות האוניברסיטה מתלמידי דוקטורט

בנוסף לנ"ז שמיעה כמפורט לעייל על הדוקטורנט למלא את דרישות 
 האוניברסיטה מתלמידי תואר שלישי:

 בהתאם להנחיות ביה״ס ללימודי יסוד ביהדות: -לימודי יסוד  .1

 פטור מלימודי יסוד ביהדות. -אילן -בוגר ומוסמך אוני' בר -
חייב בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של  -בוגר ומוסמך ממוסד אקדמי אחר  -
 ש"ש. 4
 2אילן חייב בקורס אחד בהיקף של -מי שלמד רק אחד מהתארים באוני' בר -

 ש"ש.

 קורס אנגלית לדוקטורנטים .2

אילן ציון "פטור" -פטורים מקורס אנגלית: מי שקיבל במבחן מיון לתואר שני בבר
 או סיים בהצלחה קורס למסטרנטים ברמה שתיים או ארבע.

 עבודת הדוקטורט.עפ"י החלטת המנחה ובהתאם לתחום  -שפה זרה  .3

 ט.בחינה בע"פ על עבודת הדוקטור .4



 

 

 


