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 הפקולטה למדעי הרוח
יקהזהמחלקה למו  

 

 דף מידע לקראת הרישום לשנת הלימודים  תש"פ
 תואר שלישי

   
סטודנטים יקרים, ותיקים וחדשים, אנו מברכים אתכם בשנת לימודים 

 פוריה ומוצלחת. 
לפניכם מידע חשוב שיסייע לכם בעת הרישום לקורסים. מומלץ לקרוא 

  .חלקי בלבדכי המידע הינו  לקחת בחשבוןמידע זה בעיון וכן 
" שהתפרסמו בשנה בה התקבלתם פרטי מידעמידע נוסף תמצאו ב"
  בלינק המצ"ב. לאתר המחלקהתוכלו לגשת  ללימודים במחלקה, וכן

 
הדרישות המחייבות אתכם הינן הדרישות שפורסמו  -לתשומת לבכם

בחוברת "פרטי מידע" בשנה שבה התחלתם את לימודיכם לתואר 
 הנוכחי.

 

 קודות הזכות לתואר הוא באחריותכם!שימו לב כי חישוב נ
 

                            ♪  ♪  ♪           

 016-47 -שלישי תלמידים לתואר  לידיעת

 לאתר המחלקהכנס ילפרטים נא לה

 

 דרישות המסלול:

 קורסים

. הגדלת מספר הקורסים באישור נ"ז )לפי המלצת המנחה( 12-16קורסים בהיקף  ♪

 רמ"ח בלבד

 *, קולוקוויום מחלקתיקדמיתמחקר, כתובה א תכנון וארגוןכללו : קורס יהקורסים  ♪

כתיבה אקדמית/ ארגון ותכנון סטודנטים שלמדו בעבר קורס " -חשוב .סמינריון אחדו

 לקורס חלופי. ויופנו" יעדכנו את המזכירות מחקר

"עבודת דוקטורט" )תלמיד השלמות ירשם  47769יש להירשם מדי שנה לקורס   ♪

 .(47768לקורס "עבודה שוות ערך" 

 אום עם המנחה ובאישורו בלבד.ירסים יתבצע בתהרישום לקו ♪

 

 כתיבת דיסרטציה

 יש להגיש הצעת מחקר עד סוף שנה"ל הראשונה לתואר ♪

 דיסרטציה עד סוף שנת לימודים רביעית לתואר יש להגיש ♪

לתת הרצאת קולוקוויום בתאום עם המרצה האחראי על הקורס. הרצאה זו היא יש  ♪

 תנאי להגשת הדיסרטציה.

 

http://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/graduate-school-info-2014-2015.pdf
http://music.biu.ac.il/
https://music.biu.ac.il/PhD
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 הועדה לתוארפ המופיע בתקנון ע" -דרישות נוספות כגון: שפה ויהדות

 שלישי

 שינויים בקורס "קולוקוויום מחלקתי" -חשוב מאוד* 

סטריאליים. כל קורס קורסים סמ 2-החל משנה"ל תשע"ט קורס קולוקוויום מתחלק ל
רק שני הקורסים הסמסטריאליים יחד שקולים לקורס קולוקוויום נ"ז.  0.5מעניק 

קורס   )הווה אומר שסטודנט במסלול המחייב כפי שמופיע בדרישות התואר.
קורס שנתי לצורך מילוי  1קורסים סמסטריאליים או  2חייב לקחת אחד קולוקוויום 

קורסי הקולוקוויום במהלך כל שנות הלימודים לתואר . ניתן לקחת את דרישות התואר(
 ולא חייבים לקחת את שניהם ברצף.

 )סמ' ב'(. 47916)סמ' א( וקורס  47914יינתן קורס  פבתש"

 

 
 קומפוזיציה –שלישי לתואר  לידיעת תלמידים

 
 דרישות המסלול:

  http://music.biu.ac.il/composition כנס לקישורית הבאה:ילפרטים נא לה
 

הועדה לתואר ע"פ המופיע בתקנון  -דרישות נוספות כגון: שפה ויהדות

 שלישי

 
 

Music.Dept @ ן לפנות למזכירותבמידה והנכם נתקלים בבעיות בזמן הרישום נית ♪

biu.ac.il)בפנייתכם נא לפרט: שם, ת.ז., תואר, מהות הבעיה במספר שורות( . 

 

http://www1.biu.ac.il/index.php?id=7536&pt=1&pid=6&level=3&cPath=6,7536
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http://music.biu.ac.il/composition
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