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 המחלקה למדעי המדינה
  הפקולטה למדעי החברה                         

 ף"תש סיון ב"כ, ה"ב 

 2020 ביוני 14
 

 א"תשפ לשנת המדינה למדעי למחלקה לנרשמים נחיותה דף

 

 לימודים שנת בברכת, םוהוותיקי החדשים הסטודנטים את מברכת המדינה למדעי המחלקה, א"תשפ הלימודים שנת לקראת

 .ומוצלחת הפוריי

  

 . שלך המסלול דרישות פי על, א"תשפ בשנת אליהם להרשם שעליך הקורסים לך יופיעו בר-האינ במערכת הרישום ביצוע בעת

 נציג י"ע התבצעה לקורסים ההרשמה אם גם הסטודנט על חלה, הלימודים לתכנית והתאמתה המערכת הרכבת על האחריות

, בבעיה ונתקל במידה בר-אינ אתר דרך למחלקה לפנות יכול בר-האינ מערכת באמצעות מתבצעת שהרשמתו סטודנט. המחלקה

 .למזכירות פנייה – מנהליות פניות – ימין מצד בתפריט

 :ראשון וארת

 :במסלולים השעות מכסת להלן

, כלליים קורסים, העשרה קורסי, יהדות קורסי ללא) (ש"ש 47) ז"נק 128: הוא חוגי חד במקצוע השעות היקף .א

 (. עברית והבעה, אנגלית

 עם ההסכם פי ועל שנבחר המסלול לפי, (ש"ש 25-27) ז"נק 50-54 בין הוא חוגי דו במקצוע השעות היקף .ב

 (.עברית והבעה, אנגלית, כלליים קורסים, העשרה קורסי, יהדות קורסי ללא) השנייה המחלקה

 קורסים, העשרה קורסי, יהדות קורסי ללא( )ש"ש 27) ז"נק 54: הוא מובנה לא חוגי דו במקצוע שעות היקף .ג

 (.עברית והבעה, אנגלית, כלליים

: לדוגמא, בחירה בקורסי הזכות נקודות את להשלים חייב, זהים תכנים בעלי הקורסים בהן מחלקות בשתי הלומד סטודנט

: כמו החובה לקורסי רישום ערכו לא שבה במחלקה בחירה קורסי להשלים צריכים -וחינוך המדינה במדעי שלומדים תלמידים

 (. 71-205 המדינה במדעי) מחשב ושימושי מחקר שיטות בקורס וכן(, 71-204 המדינה במדעי) מחשב ושימושי סטטיסטיקה

 .מטה שמפורט כפי המדינה במדעי השעות מכסת את להשלים עליך מקרה בכל

 : המחלקות בין השעות מכסת להשלמת הדרישות

 : (ש"ש 25) ז"נק 50 – ותקשורת( ש"ש 26) ז"נק 52 – המדינה מדעי .1

 https://politics.biu.ac.il/node/1082  - לקורסים קישור ב"מצ

https://politics.biu.ac.il/node/1082
https://politics.biu.ac.il/node/1082
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 ( ש"ש 24) ז"נק 48 – תיכון ומזרח( ש"ש 26) ז"נק 52 – המדינה מדעי .2

 https://politics.biu.ac.il/node/1086 - לקורסים קישור ב"מצ 

 ( ש"ש 25) ז"נק 50 – וארכיאולוגיה ישראל ארץ ולימודי( ש"ש 26) ז"נק 52 – המדינה מדעי .3

 /1081https://politics.biu.ac.il/node – לקורסים קישור ב"מצ

 (ש"ש 25) ז"נק 50 – כללית הוהיסטורי( ש"ש 25) ז"נק 50 – המדינה מדעי .4

 /1083https://politics.biu.ac.il/node - לקורסים קישור ב"מצ 

 ( ש"ש 25) ז"נק 50 – הרוח במדעי תחומי רב. א.וב( ש"ש 27) ז"נק 54 – המדינה מדעי .5

 /1084https://politics.biu.ac.il/node - לקורסים קישור ב"מצ

 ( ש"ש 25) ז"נק 50  - וסוציולוגיה( ש"ש 25) ז"נק 50 – המדינה מדעי .6

 /1088https://politics.biu.ac.il/node  - לקורסים קישור ב"מצ

 ( ש"ש 25) ז"נק 50 – וקרימינולוגיה( ש"ש 25) ז"נק 50 – המדינה מדעי .7

 /1087https://politics.biu.ac.il/node - לקורסים קישור ב"מצ

 :המסלולים בכל סטודנטים

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

 "(.מתמחים

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

 '. ג  בשנה לסמינריונים להירשם ניתן לא, בקורס ציון ללא .(71-2070" )אקדמית וכתיבה

, מיוחדות לאוכלוסיות שייכים הקורסים של הסיומות אך 71 מחלקה בקוד שמתחילים קורסים ישנם! לב לשים יש .3

 .אליהם םלהירש ואין 18 סיומת כגון

 !בלבד 03 ועד 01 במספרים ורק אך מסתיימים המדינה למדעי המחלקה של הקורסים

   לפנות ניתן,  ראשון תואר של הלימודים ולתכנית הרישום להוראות הקשורה שאלה בכל

 politics.ba@biu.ac.il   :במייל
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 וגיוס שירות למרכז לפנות ניתן בר-האינ  במערכת לרישום הקשורה טכנית בעיה בכל

https://stuad.biu.ac.il/mador/shema 

 

 :שני תואר

 

 ומדיניות ממשל לתכנית שהתקבלו  מועמדים: לדוגמה התקבל הוא אליה התכנית של הסל את לבחור סטודנט כל על

 !ממשלה משרדי של הסל את לבחור עליכם ממשלה משרדי ציבורית

 התשלום שובר את לשלם, בר-האינ במערכת התחייבות הצהרת לבצע יש – דוקטורנטים/תיזה השלמת במסלול סטודנטים

 . המחלקתית הוועדה ר"מיו כנדרש לקורסים רישום לצורך, politics.ma.phd@biu.ac.il  לאוריאן ולפנות

 :השלמות

 '.א סמסטר במהלך ההשלמה קורסי את ללמוד עליהם ,בהשלמות וחייבים המדינה מדעי למדו שלא סטודנטים .1

 .הלימודים לשנת במקביל ונלמדים מקוונים ההשלמה קורסי .2

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

 ברשימה יעיםהמופ הקורסים מאגר מתוך הבחירה מקורסי ש"ש 6 לבחור עליהם, תזה עם במסלול הלומדים סטודנטים .4

 .במאגר /

 

 :יסוד לימודי

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

 

 :אנגלית

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

 אנגלית חובת אין -זהת ללא למסלול שהתקבל סטודנט

 :במייל לפנות ניתן, הלימודים ולתכנית הרישום להוראות הקשורה שאלה בכל

  phd@biu.ac.il-politics.ma או projects.politics@biu.ac.il 

 וגיוס שירות למרכז לפנות ניתן בר-האינ במערכת לרישום הקשורה טכנית בעיה בכל

https://stuad.biu.ac.il/mador/shema 
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 !פורייה לימודים ושנת ברישום בהצלחה

 


