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 סטודנט/ית  יקר/ה,

מסלולי לימוד לתואר השני: מסלול א' עם תזה ומסלול ב'  2במחלקה קיימים 

 ללא תזה

נ"ז   28ש"ש =  14( )עם תזההדרישות במסלול א' ) .א

 רט להלן(: כמפו

)נקודות  נ"ז 20 /ש"ש )שעות שנתיות( 10השתתפות בהרצאות בהיקף של  .1

 זכות( 

ש"ש  4בהיקף של  סמינריונים וכתיבת שתי עבודות סמינריוניות 2 -השתתפות ב .2

 נ"ז(  8)

אורחים, בפעילויות אקדמיות של המחלקה )סמינריונים עם מרצים השתתפות  .3

 (לימוד, כנסים וכו' ימי

 הגשת עבודת גמר )תזה( בתחום ההתמחות .4

 Soutenance-הגנה על התיזה .5

 והן בצרפתית ניתן לכתוב את עבודת התזה הן בעברית .6

 החל משנה"ל תשפ"א בוטלה הבחינה הביבליוגרפית .7

את הצעת התיזה יש להגיש בהתאם להנחיות ביה"ס לתארים מתקדמים. יש לעיין  •

 ים.מדבחוברת פרטי מידע של ביה"ס לתארים מתק

           – כרוך בתשלום שכ"ל, ניתן להירשם לקוד תזה זה הרישום לקוד תזה •

שאם אתם מתלבטים ורוצים , כך יה של התוארבשנה השני - 01-3000-43

 לשנות מסלול מתזה ללא תזה, אנא עשו זאת לפני שאתם נרשמים לקוד תזה! 
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נ"ז   44ש"ש  =  22( )ללא תזהדרישות במסלול ב' ) .ב

 לן(:הלכמפורט 

 נ"ז( 32ש"ש ) 16השתתפות בהרצאות בהיקף של  .1

 6בהיקף של  ות סמינריוניותסמינריונים וכתיבת שלוש עבוד 3 -השתתפות ב .2

 נ"ז( 12) ש"ש

אורחים, בפעילויות אקדמיות של המחלקה )סמינריונים עם מרצים השתתפות  .3

 לימוד, כנסים וכו'( ימי

 החל משנה"ל תשפ"א בוטלה הבחינה הביבליוגרפית .4

 ובות חוץ מחלקתיותח

חובה לוודא שסך הנקודות שנלמדו במהלך התואר במחלקה לא כולל חובות חוץ  •

 ביהדות ואנגלית.מחלקתיות כגון לימודי יסוד 

ע"פ המופיע בתקנון ביה"ס ללימודים   -דרישות נוספות כגון: שפה ויהדות  

 מתקדמים  

school.biu.ac.il/meyda-https://graduate 

 לימודי השלמה

. המשך על תנאינה תלמידים שנדרשו מהם לימודי השלמה, יתקבלו בשנה הראשו •

שנת השלמות אינה לתואר השני יידון בסוף שנה א' על פי הישגיהם.  לימודיהם

    .נספרת כשנה בתואר

י השלמה נדרשים להירשם לכל קורסי תלמידים שהתקבלו ללימודים בתנאי של קורס

ההשלמה ולסיימם בשנת הלימודים הראשונה. רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והגשת 

ה בכתב יתאפשר רישום לשנת הלימודים השנייה. כל תלמיד מחויב לפי תוכנית בקש

ההשלמה דורשים ציון מעבר בהתאם אישית המופיעה במכתב הקבלה שלו. כל קורסי 

 הקבלה לתואר. למפורט במכתב

 מהנהולכם שנת לימודים פורייה  סגל המחלקה לתרבות צרפת מאחל
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