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תואר שלישי  -מסלול רגיל לבוגרי תואר שני עם תזה
חובות הלימודים לתואר שלישי
א.

הגשת עבודת מחקר (דוקטורט)
* יש לבצע רישום לקוד דוקטורט ( )99-769בכל שנה משנות הלימודים לתואר  -עד לסיום
הדוקטורט וגם אם אין חובות שמיעה באותה השנה.

ב.

השתתפות בפורום הדוקטורנטים ועמיתי המחקר

ג.
.1

חובות הלימודים:
סמינר "מחקר משפטי" ( )99-825או סמינר "סדנה לכתיבת מאמרים משפטיים" ()99-271
בהיקף  2ש"ש על פי מה שנלמד באותה שנה .יש להרשם לסמינר בשנת הלימודים
הראשונה .בשנת תשע"ט יש להרשם לסמינר "מחקר משפטי".
קורסי בחירה בהיקף של  4ש"ש לכל הפחות .ניתן ללמוד קורסים אלו גם במחלקות
אחרות מחוץ לפקולטה למשפטים ,בתחומים הרלוונטיים לנושא המחקר .על מנת לבצע
רישום לקורסים ממחלקות אחרות יש לפנות למחלקה הרלוונטית.
סטודנטים לתואר שלישי שנושא עבודת המחקר שלהם הוא במשפט עברי ילמדו את
הקורס "סדנה במשפט עברי" ( )99-982וכן את הקורס "סדנת חוקרים במשפט עברי" (99-
 )312כחלק ממכסת הקורסים לתואר.
תלמידים שהנם בוגרי תואר שני עם תזה במקצוע רלוונטי אחר יחוייבו בקורסי השלמה
נוספים במשפטים בהתאם לתחום המחקר וע"פ שיקול דעת הועדה לתארים מחקריים יש
לסיים לימודים אלו בשנה הראשונה ללימודים ולקבל בהם ציון ממוצע של  86לפחות.
תכנית  - ATLASהשתתפות בתכנית זו מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף  1ש"ש.
פרטים לגבי התכנית יישלחו במהלך השנה.
הסטודנטים לתואר שלישי חייבים למלא גם אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד
ביהדות ובשפה האנגלית
הסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון הועדה לתואר שלישי הנוהג
באוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי הועדה לתואר שלישי .במידה שתקנון
האוניברסיטה יציב דרישות נוספות על אלו המצויינות במסמך זה ,יחולו גם הדרישות
הנוספות על הסטודנטים.
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*בנוסף לדרישות הלימודיות מתלמידי התואר השלישי במסלול הרגיל/השלמות ,תלמידי
התכנית "רגולציה ומדיניות סביבתית" יצטרכו לעמוד בדרישות נוספות כאמור להלן:
קורס חובה לכל התלמידים
 סדנה במחקר אמפירי
לימודי השלמה בנוסף לדרישות הרגילות לתלמידי דוקטורט
 שלושה קורסים מהמשפט הציבורי ,האזרחי והפלילי ,בהתייעצות עם המנחה וראש
התכנית (למי שאין לו תואר ראשון במשפטים).
 לפחות שני קורסים (בסיסי ומתקדם) ברמת תואר שני ומעלה בשיטות מחקר
בהתייעצות עם המנחה וראש התכנית (למי שאין לו תואר שני במדעי החברה).

 קורס מתקדם בשיטות מחקר בהתייעצות עם המנחה וראש התכנית (למי שיש לו
תואר שני במדעי החברה).
על מנת לבצע רישום לקורסים ולקוד דוקטורט יש לפנות ליועצי הרישום של הפקולטה
למשפטים בין התאריכים 4/10/18 - 2/10/18 :באמצעות דוא"ל.law.help@biu.ac.il :

תואר שלישי  -מסלול השלמות
חובות הלימודים לתואר שלישי במסלול השלמות
א.

הגשת עבודה שוות ערך לתזה
*בשנה"ל הראשונה וכל עוד לא אושרה העבודה שוות הערך ,יש להרשם לקוד עבודה
שוות ערך לתזה (.)99-071

ב.

השתתפות בפורום הדוקטורנטים ועמיתי המחקר

ג.
.1

חובות שמיעה:
בשנה הראשונה ללימודים יש ללמוד את הסדנה "סדנת הכנה לכתיבת תזה במשפטים"
( .)99-300בשנה שסדנה זו לא מתקיימת ,יש ללמוד את הסמינר "סדנה לכתיבת מאמרים
משפטיים" ( .)99-271השנה ,תשע"ט ,תתקיים הסדנה לכתיבת מאמרים משפטיים ויש
להרשם אליה.
יש ללמוד את הסמינר "מחקר משפטי" ( )99-825בשנה בה הוא מתקיים .בתשע"ט הוא
יתקיים ויש להרשם אליו.
יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף שישלים ל 6 -ש"ש לכל הפחות אחרי רישום לקורסי
החובה המפורטים בסעיפים ( 1-2קורסי הבחירה וקורסי החובה המפורטים בסעיפים 1-2
יהיו סה"כ בהיקף של  6ש"ש לכל הפחות) .ניתן ללמוד קורסים אלו גם במחלקות אחרות
מחוץ לפקולטה למשפטים ,בתחומים הרלוונטיים לנושא המחקר .על מנת לבצע רישום
לקורסים ממחלקות אחרות יש לפנות למחלקה הרלוונטית.
סטודנטים לתואר שלישי שנושא עבודת המחקר שלהם הוא במשפט עברי ילמדו את
הקורס "סדנה במשפט עברי" ( )99-982וכן את הקורס "סדנת חוקרים במשפט עברי" (99-
 )312כחלק ממכסת הקורסים לתואר.
תכנית  - ATLASהשתתפות בתכנית זו מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף  1ש"ש.
פרטים לגבי התכנית יישלחו במהלך השנה.
הסטודנטים לתואר שלישי חייבים למלא גם אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד
ביהדות ובשפה האנגלית
הסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון הועדה לתואר שלישי הנוהג
באוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי הועדה לתואר שלישי .במידה שתקנון
האוניברסיטה יציב דרישות נוספות על אלו המצויינות במסמך זה ,יחולו גם הדרישות
הנוספות על הסטודנטים.
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*בנוסף לדרישות הלימודיות מתלמידי התואר השלישי במסלול הרגיל/השלמות ,תלמידי
התכנית "רגולציה ומדיניות סביבתית" יצטרכו לעמוד בדרישות נוספות כאמור להלן:
קורס חובה לכל התלמידים
 סדנה במחקר אמפירי
לימודי השלמה בנוסף לדרישות הרגילות לתלמידי דוקטורט
 שלושה קורסים מהמשפט הציבורי ,האזרחי והפלילי ,בהתייעצות עם המנחה וראש
התכנית (למי שאין לו תואר ראשון במשפטים).

 לפחות שני קורסים (בסיסי ומתקדם) ברמת תואר שני ומעלה בשיטות מחקר
בהתייעצות עם המנחה וראש התכנית (למי שאין לו תואר שני במדעי החברה).
 קורס מתקדם בשיטות מחקר בהתייעצות עם המנחה וראש התכנית (למי שיש לו
תואר שני במדעי החברה).
על מנת לבצע רישום לקורסים ולקוד דוקטורט יש לפנות ליועצי הרישום של הפקולטה
למשפטים בין התאריכים 4/10/18 - 2/10/18 :באמצעות דוא"ל.law.help@biu.ac.il :

תואר שלישי  -מסלול ישיר
חובות הלימודים
.1
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בשנה א' יש ללמוד קורסים וסמינרים עפ"י הנדרש בתכנית ללימודי תואר שני עם תזה.
להלן קישור לתכניות התואר השני:
https://law.biu.ac.il/files/law/shared/toar_2_2.pdf
החל משנה ב' ללימודים יש למלא אחר החובות לתואר שלישי  -מסלול רגיל כמפורט
לעיל .סטודנטים אשר למדו את קורסי החובה לתואר שלישי בשנה הראשונה ללימודים,
יעבירו למזכירות הפקולטה ,לאחר אישור המנחה ,קורסים אחרים אליהם ירצו להירשם.
הרישום לקורסים אלו מותנה באישור הוועדה לתארים מחקריים.
הוועדה לתארים מחקריים רשאית על פי שיקול דעתה ובהמלצת המנחה ,לאשר לסטודנט
במסלול הישיר פטור מחובות השמיעה לתואר השלישי  -באופן מלא או חלקי  -על בסיס
לימודיו בשנה א'.
תכנית  - ATLASהשתתפות בתכנית זו מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף  1ש"ש.
פרטים לגבי התכנית יישלחו במהלך השנה.
הסטודנטים לתואר שלישי חייבים למלא גם אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד
ביהדות ובשפה האנגלית
הסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון הועדה לתואר שלישי הנוהג
באוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי הועדה לתואר שלישי .במידה שתקנון
האוניברסיטה יציב דרישות נוספות על אלו המצויינות במסמך זה ,יחולו גם הדרישות
הנוספות על הסטודנטים.

על מנת לבצע רישום לקורסים ולקוד דוקטורט יש לפנות ליועצי הרישום של הפקולטה
למשפטים בין התאריכים 4/10/18 - 2/10/18 :באמצעות דוא"ל.law.help@biu.ac.il :

תואר שלישי  -מסלול משולב
חובות הלימודים
 .1בשנתיים הראשונות ללימודים יש ללמוד קורסים וסמינרים עפ"י הנדרש בתכנית
ללימודי תואר שני עם תזה .להלן קישור לתכניות התואר השני:
https://law.biu.ac.il/files/law/shared/toar_2_2.pdf
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בסוף שנתיים אלו ולאחר השלמת כל החובות לתואר ,הסטודנט יהיה זכאי לתואר שני
במסגרת המסלול המשולב.
לאחר סיום לימודי התואר השני ולאחר הקבלה ללימודי התואר השלישי ,יש למלא אחר
החובות לתואר שלישי  -מסלול רגיל כמפורט לעיל .סטודנטים אשר למדו את קורסי
החובה לתואר שלישי בשנתיים הראשונות ללימודים ,יעבירו למזכירות הפקולטה ,לאחר
אישור המנחה ,קורסים אחרים אליהם ירצו להירשם .הרישום לקורסים אלו מותנה
באישור הוועדה לתארים מחקריים.
תכנית  - ATLASהשתתפות בתכנית זו מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף  1ש"ש.
פרטים לגבי התכנית יישלחו במהלך השנה.
הסטודנטים לתואר שלישי חייבים למלא גם אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד
ביהדות ובשפה האנגלית
הסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון הועדה לתואר שלישי הנוהג
באוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי הועדה לתואר שלישי .במידה שתקנון
האוניברסיטה יציב דרישות נוספות על אלו המצויינות במסמך זה ,יחולו גם הדרישות
הנוספות על הסטודנטים.

על מנת לבצע רישום לקורסים ולקוד דוקטורט יש לפנות ליועצי הרישום של הפקולטה
למשפטים בין התאריכים 4/10/18 - 2/10/18 :באמצעות דוא"ל.law.help@biu.ac.il :

מלגאי נשיא
מלגאי נשיא נדרשים להרשם גם לסמינר המחלקתי ( .)99-123חובה זו היא בנוסף לחובות
הלימודים הרגילות לתואר שלישי.

