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 (2022 יולי)  פ"בתשתמוז ה  ב"

"האין זה תענוג גדול 
וללמוד?"   ולשובד ללמו

 )קונפוציוס(

 סטודנטים יקרים,

קבלו את ברכתי וברכת המחלקה לכלכלה עם הרשמתכם לשנת הלימודים הבאה עלינו 

מיוחדת לכם הסטודנטים החדשים המצטרפים השנה לציבור התלמידים לטובה. ברכה 

 שלנו.

המחלקה עושה כמיטב יכולתה לשמור על השם הטוב שרכשו בוגריה, ע"י הקפדה על רמת 

לימודים נאותה. לימודי הכלכלה אינם קלים אך הם מעניינים ומהווים אתגר 

גישה כלכלי . הקורסים השונים יציגו בפניכם  ת )השונה מהגישות המוכרות אינטלקטואלי

לכם מלימודי התיכון או מלימודי תואר ראשון בתחומים אחרים( המנסה להסביר את 

ם  התנהגותם של הפרטים, משקי הבית, החברות והמדינות. מקצוע הכלכלה מציע כלי

נים של ההתנהגות האנושית כמו צריכה,  ניתן לנתח אספקטים רבים ושו באמצעותם 

ן, פשע, קבלת החלטות, אפליה ועוד ועוד. עבודה, יצור, לימוד ו נישואים, גירושים, פרי  ים, 

המרצים והמתרגלים בקורסים השונים מקיימים שעות קבלה שבועיות )מועדים ומיקום 

. תוכלו לפנות אליהם בשאלות במקרים בהם התעוררו אצלכם  מפורסמים באתר המחלקה(

 קשיים בהבנת חומר הלימודים.

ובסיוע המרצים והמתרגלים תוכלו להגיע להישגים בלימודים  בעזרת השקעה מתאימה

 ואני מאחל לכם הצלחה רבה. 

וישמחו  בשאלות מנהליות תוכלו לפנות למזכירות הסטודנטים, שם יקשיבו לבעיותיכם 

)והמפורסמים  ניברסיטה  לפתור אותן במסגרת הכללים והנהלים הקיימים במחלקה ובאו

. מומלץ מ -בספר המידע לסטודנטים ) יופנו הבקשות אד לקרוא אותו בעיון במידת הצורך 

 ליו"ר הוועדה לתארים מתקדמים במחלקה לכלכלה.

אתם מתבקשים גם לעקוב באופן סדיר אחר הודעות המחלקה לסטודנטים המתפרסמות 

 ".לוח הודעותבאתר המחלקה ב"

נים( נשלחות במייל לסטודנטים, לפיכך, באחריות הסטודנט הודעות שוטפות )כולל  ציו

.  לעדכן כתובת דואר אלקטרוני דרך אתר בר אילן במערכת מידע אישי

 

אני שוב מאחל לכם בשמי ובשם הסגל האקדמי והמנהלי שנת לימודים פורייה, מהנה 

 ומוצלחת. כולנו מבטיחים לעשות כמיטב יכולתנו כדי שאיחולים אלה יתגשמו.

 בברכה, 

  ראש המחלקה לכלכלה     
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 תשפ"ג–תואר שלישי 

 

קורסי  כוללתכנית הלימודים דת מחקר ממגוון רחב של נושאים. תוהמחלקה לכלכלה מאפשרת כתיבת עבו

 שעות שנתיות: 12בהיקף של ובחירה חובה 

 

 חובה -נוכחות בשיעורים  –קורסי חובה 

 

  ש"ש 8בהיקף של  – קורסי בחירה
 

 המנחה לתואר השלישי באישורקורסי בחירה לתואר שני  -
 
 

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הסטודנטים במחלקה לכלכלה

 להלן קישור לשעות קבלת הקהל ומענה טלפוני

 

 טלפון: 5318345-03    5318920-03

Economics.Student@biu.ac.il :דואר אלקטרוני 

 

 

 

 

 הערות        היקף שעות  שם הקורס מס' קורס

 במהלך כל התואר ש"ש 2 סדנא מחקרית לתואר שלישי  לכלכלנים 66-854-01

 במהלך כל התואר ש"ש 2 קולוקויום מחלקתי* 66-912-01

   עבודת דוקטורט 66-999-01

 

עד למועד ההגנה הסופי לעבודת המחקר.  המחלקתי לפחות בכל סמסטר בסדנא ובסמינר 80%נדרשת חובת נוכחות בהיקף של  –חובה 

רישום נוכחות יתבצע ע"י מנחה הסדנא באופן שוטף בכל מפגש. בסוף כל סמסטר יינתן ציון עובר/נכשל בגין נוכחות, אשר יהיה חלק 

טלות בלתי נפרד מדרישות המחלקה לתואר שלישי. המחלקה רשאית לדווח לועדת המלגות ולוועדה לתואר שלישי על אי עמידה במ

 .המחלקתי בגין היעדרות מהסדנאות והסמינרהנ"ל ובהתאם לצורך להמליץ על הפסקת לימודים 
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