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 ישראל וארכיאולוגיה, ברכות לשנה"ל הבאה עלינו לטובה.-לתלמידי המחלקה ללימודי ארץ

 

 
  לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן: עליך תשפ"אהרישום לשנה"ל לצורך 

יש לשלם את שובר התשלום עפ"י התאריך הנקוב. שובר זה מהווה מקדמה ע"ח שכ"ל לשנה"ל הקרובה. ראה תקנות  .1

 מוד בחוברת הוראות ההרשמה.חיובי שכר לי

 מועדי ההרשמה לקורסים יתקיימו בתאריכים הבאים: .2

 י"ד אלול תש"ף. -, י"ג2-3.9

 י"ח אלול תש"ף. -, י"ז6-7.9

 החובות במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה: .3

 ומעלה. 86עליך לסיימם בשנה"ל הראשונה, בממוצע  -למהאם הוטלו עליך קורסי הש

 :יש ללמוד את הקורסים הבאיםמחלקה במהלך התואר ב

 ש"ש. 1 -( 16-025קורס "שיטות מחקר בין תחומיות" ) .א

 ש"ש. 5 –המנחה עם בחירה בהתייעצות קורסי . ב

 להירשם לקורסי יסוד ביהדות, כמפורט להלן: ישבמחלקה, לאחר הרישום  .4

 פטור מלימודי יסוד ביהדות. –אילן -בוגר ומוסמך אוני' בר ▪

 ש"ש. 4חייב בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של  –סד אקדמי אחר בוגר ומוסמך ממו ▪

 ש"ש. 2אילן חייב בקורס אחד בהיקף של -מי שלמד רק אחד מהתארים באוני' בר ▪

לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס, לכתובת הדוא"ל של המרכז יש 

   Studies@biu.ac.il-Basic.Jewishללימודי יסוד ביהדות: 

אם עליך להשלים קורס אנגלית, יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים מלאים לכתובת הדוא"ל של  .5

   @biu.ac.ilefl.unitהיחידה לאנגלית כשפה זרה: 

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

 ניתן להיבחן גם במסגרת מחלקתית.  או קורס לדוקטורנטים. שתיים או ארבעברמה 

  .תאם לנושא המחקר ובתיאום עם המנחהנדרשת שפה זרה שניה בה.    8
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