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הנחיות לרישום לקראת לימודי תואר שני בביואתיקה
במחלקה לפילוסופיה לשנה"ל תש"פ
סטודנט/ית יקר/ה שלום רב,
אנו שמחים על בחירתכם בלימודי התואר השני במחלקה לפילוסופיה ,ומאחלים
לכם
הצלחה רבה.
להלן עיקרי המידע הנחוץ לכם לצורך ההרשמה לקורסים ,בהתאם למסלולי הלימוד
השונים.
רשימת קורסי השלמה במחלקה לפילוסופיה
סה"כ  6 :קורסים שנתיים =  12ש"ש
.1
.2
.3
.4
.5
.6

 31101מבוא לפילוסופיה
 31105לוגיקה או לחילופין  31775חשיבה ביקורתית
 31202תולדות הפילוסופיה החדשה
 31102תולדות הפילוסופיה העתיקה
הדרכה אישית
קורסי בחירה ( 3ש״ש) מתוכם מומלץ לקחת "מבוא לפילוסופיה של המוסר"
(ואם לא לוקחים אותו בשנת ההשלמות חובה לקחת אותה בשנה הראשונה
לתואר).

סטודנטים ללא רקע אקדמי במדעי החיים ,חבה לקורס קורס "מבוא למדעי
החיים" בהיקף של  2ש"ש.
במכתב הקבלה מהוועדה לתואר שני מצוין היקף ההשלמות והקורסים בהם חויבת.
יש אפשרות להכרה בקורסים מהתואר הראשון או השני של הסטודנט אם הם בעלי
אוריינטציה פילוסופית ובאישור ראש המחלקה.
במחלקה לפילוסופיה ישנם  2מסלולי לימוד לתואר שני בביואתיקה:
מסלול א' (עם תיזה)  -כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר.
מסלול ב' (ללא תיזה)  -ללא עבודת מחקר.

 Philosophy.Dept@mail.biu.ac.il  http://philosophy.biu.ac.ilפקס  Fax: 03 738 4109 :טלTel: 03 531 8256 :
אוניברסיטת בר  -אילן ,רמת גן  , 52900ישראל • Bar-Ilan University, Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il

הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה לפילוסופיה

Faculty of Humanities
Department of Philosophy

מסלול א'  -עם תיזה
תוכנית הלימודים
 19ש"ש לפי החלוקה לדלהלן:
קורסי חובה
קורסי בחירה
 פילוסופיה -מדעי החברה/משפטים

 7ש"ש
 3-5ש"ש

סמינריון
הדרכה אישית
קורסים אלו יש לקחת לפי הפירוט הבא:
קורסי חובה ( 7ש"ש)
.1
.2
.3
.4

 31590שיטות מחקר בפילוסופיה  1 -ש"ש
 99015אתיקה הלכה ורפואה  1 -ש"ש בפקולטה למשפטים
 31702הביולוגיה המודרנית ואתגריה המוסריים  1 -ש"ש
(הקורס לא מתקיים השנה)
 31443ביואתיקה :טקסטים וטיעונים מרכזיים  2-ש"ש -הדרכה אישית
(חובה לקחת בשנה"ל הקרובה ,לא יועבר בשנת תשפ"א)

 .5סמינר יישומי בביואתיקה  2ש"ש – סמינריון (חובה לקחת בשנה"ל
הקרובה ,לא יועבר בשנת תשפ"א)
קורסי בחירה מתוך המחלקה לפילוסופיה בהיקף של  7-9ש"ש
מתוך קורסי הבחירה חובה לשבץ קורס בדגש על הדרכה אישית וסמינריון.
קורסי בחירה ממחלקות אחרות בהיקף של 3-5
יש לבחור קורסים בעלי אוריינטציה לתחום הביואתיקה מתוך מחלקות אחרות
באוניברסיטה ,ביניהן; הפקולטה למשפטים ,הפקולטה למדעי החברה ,המחלקה
ללימודי מגדר .יש לקבל את אישור ראש התוכנית לביואתיקה לקורסים שנבחרו.

חובה לוודא שסך הנקודות שנלמדו במהלך התואר עומד על
 19ש"ש לפי הפירוט לעיל ,לא כולל חובות חוץ מחלקתיות כגון
לימודי יסוד ביהדות ,אנגלית.
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דרישות כלל אוניברסיטאיות לתואר שני
 סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בפילוסופיה ,מומלץ לכתוב עבודה
סמינריונית בשנה ב'.
 חובת השתתפות בסמינר מחלקתי  /קולוקוויום במהלך כל שנות הלימוד.
 את דרישות האנגלית לתואר שני וכן דרישות לימודי יסוד ביהדות יש לבדוק
באתר האוניברסיטה ולהשלים במועד.
 כתיבת עבודת גמר.
 ע"פ דרישת המנחה וצורכי המחקר יתכן ותידרש/י בקורסים נוספים בהיקף
של עד  4ש"ש.
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מסלול ב' – ללא תזה
 תוכנית הלימודים
 23ש"ש לפי החלוקה להלן:
קורסי חובה
קורסי בחירה
 פילוסופיה מדעי החברה/משפטים 3סמינריונים
 2הדרכות אישיות

 6ש"ש

 6-8ש"ש

קורסים אלו יש לקחת לפי הפירוט הבא:

קורסי חובה ( 6ש"ש)
 99015 .1אתיקה הלכה ורפואה  1 -ש"ש בפקולטה למשפטים
 .2הביולוגיה המודרנית ואתגריה המוסריים  1 -ש"ש
(הקורס לא יועבר בשנה הקרובה)
 31443 .3ביואתיקה :טקסטים וטיעונים מרכזיים  2-ש"ש  -הדרכה אישית
(חובה לקחת בשנה"ל הקרובה ,לא יועבר בשנת תשפ"א)
 .4סמינר יישומי בביואתיקה  2ש"ש – סמינריון (חובה לקחת בשנה"ל
הקרובה ,לא יועבר בשנת תשפ"א)
קורסי בחירה מתוך המחלקה לפילוסופיה בהיקף של  9-11ש"ש
מתוך קורסי הבחירה חובה לשבץ קורס בדגש על הדרכה אישית וסמינריון.
קורסי בחירה ממחלקות אחרות בהיקף של  6-8ש"ש
יש לבחור קורסים בעלי אוריינטציה לתחום הביואתיקה מתוך מחלקות אחרות
באוניברסיטה ,ביניהן; הפקולטה למשפטים ,הפקולטה למדעי החברה ,המחלקה
ללימודי מגדר .יש לקבל את אישור ראש התוכנית לביואתיקה לקורסים שנבחרו.

חובה לוודא שסך הנקודות שנלמדו במהלך התואר עומד על
 23ש"ש לפי הפירוט לעיל ,לא כולל חובות חוץ מחלקתיות כגון
לימודי יסוד ביהדות ,אנגלית.
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דרישות כלל אוניברסיטאיות לתואר שני
 סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בפילוסופיה ,מומלץ לכתוב עבודה
סמנריונית בשנה ב'.
 השתתפות בסמינר מחלקתי  /קולוקוויום במהלך כל שנות הלימוד.
 את דרישות האנגלית לתואר שני וכן דרישות לימודי יסוד ביהדות יש לבדוק
באתר האוניברסיטה ולהשלים במועד.
פירוט דרישות כלל אוניברסיטאיות לתואר שני:
לברורים ניתן לפנות ישירות למחלקות:
 .1היחידה לאנגלית כשפה זרה -טלפון03-5318237 :
מיילefl.unit@mail.biu.ac.il :
 .2בית הספר ללימודי יסוד ביהדות טלפון03-5318361 :
מייל Basic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il :

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לפילוסופיה
בטלפון03-5318256 :
בדוא"לPhilosophy.Dept@ biu.ac.il :
אתר המחלקהhttp://philosophy.biu.ac.il :
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