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 ברוכים הבאים! -לתלמידנו החדשים והוותיקים
 

 .בר-באינלהלן הסברים על מבנה תוכנית הלימודים כפי שהיא מופיעה 
 

 

 קורסי השלמה לתואר

 

 קורסילהירשם לכל תלמידים שהתקבלו ללימודים בתנאי של קורסי השלמה נדרשים 

מה והגשת רק לאחר סיום לימודי ההשל בשנת הלימודים הראשונה. ולסיימם ההשלמה

מחולקים קורסי ההשלמה  .בקשה בכתב יתאפשר רישום לשנת הלימודים השנייה

אישית המופיעה במכתב  תוכנית. כל תלמיד מחויב לפי באינבראשכולות השונים המופיעים ל

כל קורסי ההשלמה דורשים ציון מעבר בהתאם למפורט במכתב הקבלה ו. הקבלה של

רסי ההשלמה הנדרשים מתבקש לפנות למזכירות תלמיד שאינו בטוח שנרשם לקו .לתואר

 המחלקה ולוודא. 

 

 בר-במערכת האינהרשומים  ההשלמהבאשכולות סוגי הקורסים כפי שהם מופיעים כל להלן 

הקורסים המופיעים  באשכול זה הינם קורסי המבוא והתרגילים של  – השלמות חובה

התקופה הנדרשת בהשלמות  המקצוע. האשכולות בנויים לפי תקופה. מספר הקורסים וכן

 נקבעים בהתאם לתכנית ההשלמות האישית של התלמיד

: הקורסים המופיעים באשכול זה הינם קורסי בחירה שהתלמיד יהיה חייב השלמות הרצאה

בסופם בבחינה. מספר הקורסים וכן התקופות הנדרשות משתנים בהתאם לתכנית 

 .ההשלמות האישית של התלמיד

הקורסים המופיעים באשכול זה הינם סמינרים בסיסיים ומאופיינים  :השלמות סמינר בסיסי

. מספר הקורסים וכן התקופות הנדרשות משתנים בהתאם לתכנית 10ע''י סיומת קבוצה 

ההשלמות האישית של התלמיד. חובות התלמיד בקורסים אלה הן רפרט בכיתה ומטלה 

 כתובה.

זה הינם סמינרים מתקדמים  הקורסים המופיעים באשכול  השלמות סמינר מתקדם:

. מספר הקורסים וכן התקופות הנדרשות משתנים בהתאם 20ומאופיינים ע''י סיומת קבוצה 

לתכנית ההשלמות האישית של התלמיד. חובות התלמיד בקורסים אלה הן רפרט בכיתה 

 ועבודה סמינריונית.

נים. ניתן ללמוד הסמינרים הבסיסיים והמתקדמים נלמדים יחד אך יש להם מספרי קורס שו

 כסמינר בסיסי או כסמינר מתקדם. - רק פעם אחתקורס ולקבל עליו ניקוד 
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 לתלמידי שנה א'  

כבר  באינברמותנים במסלול שהתקבלתם אליו. התוכנית  י האשכולותכמות הקורסים וסוג

 תאמת אישית לאשר לכל תלמיד רק קורסים המתאימים לתוכנית אליה התקבל.ומ

תוכלו להיעזר ברשימת החובות שמופיעה בחוברת פרטי מידע לתואר שני במהלך הרישום 

school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/biu-http://graduate-)להלן הקישור: 

nfo.pdfi-school-graguate  ) 

 

 אשכולות לפי סוג קורס

ברשימת החובות מופיעים סוגי קורסים שונים. כל סוג כזה מופיע באשכול נפרד במערכת 

 יש לשים לב ולא לשבץ קורסים השייכים לתואר לאשכולות ההשלמה.  .אינבר

 

  סמינר 'היסטוריה והיסטוריוגרפיה' הוא סמינר חובה לתלמידי שנה א'. –היסטוריוגרפיה 

 

קיימת חובת רישום והשתתפות בכל שנה משנת הלימודים לתואר.  – קולוקוויום מחלקתי

תלמידי מסלול מחקרי נדרשים להשתתף בקולוקוויום ובפורום כל שבוע. תלמידי מסלול עיוני 

 ותכנית מורים נדרשים להשתתף רק בהרצאות אורח של הסמינר המחלקתי. 

 

ל אליו התקבלתם. כל סמינר מופיע פעמיים ברשימת מספר הסמינרים תלוי במסלוסמינרים: 

( אולם ניתן ללמוד כל 20( ופעם כסמינריון )קבוצה 10הקורסים, פעם כסמינר בסיסי  )קבוצה 

 נושא רק פעם אחת. מערכת הרישום לא תאפשר רישום כפול. 

הקריאה וההשתתפות הפעילה  ולעמוד במטלות בשני סוגי הסמינרים יש להציג רפרט בכיתה

 יש להגיש עבודה סמינריונית.  בסמינר מתקדם. בקורס

מיד והתל בתואר שני ויש להגיש בו מטלה כתובה  הרצאהנחשב גם כקורס  סמינר בסיסי 

 יכול לבחור באחת מהאפשרויות שלהלן:

  מאמרים מנותחים לפי דרישת מרצה הקורס 3 -2להגיש  .א

    יתן בע"פ[ כתובה ומתוקנת בהתאם להוראות מרצה להגיש את הרצאתו ]הרפרט שנ .ב

  הקורס

  להגיש עבודת מיני סמינריון ]כפי שהיה נהוג בעבר[ .ג

 

  ניתן לקבוע מטלת בחינה בקורס. בהסכמת כל תלמידי הקורס ובהסכמת המרצהלחילופין: 

 (2020 אוגוסטב 15) כ"ג בתמוז תש''פ עדיש להגיש את העבודות 
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ם ניתן להיבחן במחלקה לקבלת פטור. מומלץ לסיים חובה זו כבר בשנת הלימודי –אנגלית 

   הראשונה לתואר.

 'פנייה למזכירות'הנתקלים בבעיה ברישום מתבקשים לפנות למחלקה באמצעות כפתור  תלמידים

 שבמערכת, לפרט את הבעיה בה נתקלו ואת הקורסים אליהם הם מבקשים להירשם

 טבלת סיכום חובות בתואר שני לפי מסלול לימודים
 

ס מעקב לבדיקת השלמת חובות המסלול ניתן להוריד מאתר המחלקה )תפריט טפסים( טופ
 http://history.biu.ac.il/node/356 בו אתם רשומים:

 
 

 
 נשמח לענות על כל שאלה ולסייע בכל בעיה !

בזמן הרישום נבקשכם לפנות בדוא"ל באמצעות כפתור 'פנייה למזכירות' 
 בר-אינשבמערכת 

 
 

 
 
 

 מסלול מחקרי
 18401  

 מסלול עיוני 
18501 

 למורים עיוני מסלול 
18509 

רפרט  –סמינריון: היסטוריה והיסטוריוגרפיה 

 ש"ש(  2כתוב  )

רפרט  –סמינריון: היסטוריה והיסטוריוגרפיה 

 ש"ש(  2כתוב  )

רפרט  –סמינריון: היסטוריה והיסטוריוגרפיה 

 ש"ש(  2כתוב  )

 ש"ש(  2עבודה סמינריונית ) –סמינריון ש"ש(  2עבודה סמינריונית ) –סמינריון

 

 ש"ש(  2עבודה סמינריונית ) –סמינריון

רפרט  הגשת –סמינר בסיסי/קורס לתואר שני

 ש"ש( 2)

 ש"ש( 2עבודה סמינריונית ) –סמינריון ש"ש( 2עבודה סמינריונית ) –סמינריון

הגשת רפרט  –סמינר בסיסי/קורס לתואר שני

 ש"ש( 2)

הגשת רפרט  –סמינר בסיסי/קורס לתואר שני

 ש"ש( 2)

 ש"ש( 2) רפרט –סמינר בסיסי

שת רפרט הג –סמינר בסיסי/קורס לתואר שני ש"ש(   2) במחלקהקורס 

 ש"ש( 2)

 

 ש"ש( 2) רפרט –סמינר בסיסי

הגשת רפרט  –סמינר בסיסי/קורס לתואר שני ש"ש( 2קורס במחלקה או במחלקה אחרת )

 ש"ש( 2)

 הגשת רפרט  –סמינר בסיסי/קורס לתואר שני

 ש"ש( 2)

חובת השתתפות )כל שנות  –קולוקוויום

 הלימוד לתואר(

רט הגשת רפ –סמינר בסיסי/קורס לתואר שני

 ש"ש( 2)

 ש"ש( 2חובת בחינה ) –קורס במחלקה 

 ש"ש( 2חובת בחינה ) –קורס במחלקה  ש"ש(   2)חובת בחינה  –קורס בתקופה אחרת  שפה זרה שנייה 

 ש"ש( 2קורס במחלקה ) כתיבת עבודת תיזה

 

 ש"ש( 2חובת בחינה ) –קורס במחלקה 

חובת השתתפות )כל שנות  –קולוקוויום 

 הלימוד לתואר(

חובת השתתפות )כל שנות הלימוד  –ולוקוויוםק

 לתואר(

 ש"ש 18 ש"ש 18 ש"ש 12

http://history.biu.ac.il/node/356

