סטודנט שלמד ב תואר ראשון או שני במסלול מיוחד (כגון :מסלול ישיר לתואר ראשון ושני) יוכל להתקבל
ללימודים לתואר שלישי רק במסלול הרגיל.
ב.

תנאי קבלה למסלול הישיר
( )1למסלול הישיר יכול להתקבל מועמד הממלא אחר הדרישות הבאות:
(א) סיים את כל הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן בציון ממוצע  90לפחות ,ואשר המקצוע
הראשי בלימודיו לתואר הראשון היה בתחום ההתמחות שאליו הוא מבקש להתקבל .גם ממוצע ציוניו
בתחום ההתמחות יהיה  90לפחות.
(ב) יגיש את המועמדות למסלול הישיר תוך שנתיים לכל היותר מסיום התואר הראשון.
(ג) מועמד אשר סיים את לימודיו לתואר הראשון באוניברסיטה אחרת ,בארץ או בחו"ל ,יוכל להתקבל
למסלול זה אם תמצא הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים שתוארו שקול לתוארו של
בוגר אוניברסיטת בר-אילן.
( )2הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ על קבלת סטודנט למסלול הישיר גם אם אינו ממלא אחר אחת
מהדרישות דלעיל .במקרה זה חייבת ההחלטה להתקבל פה אחד ,ועל הסטודנט יוטלו דרישות מיוחדות
שתהיינה שקולות לדרישות שלא עמד בהן .סטודנט שיתקבל לפי סעיף זה יהיה במעמד "סטודנט על תנאי"
עד למילוי כל הדרישות המיוחדות.
( )3מועמד שמילא אחר כל הדרישות דלעיל והתקבל על ידי בית הספר למסלול הישיר יהיה במעמד של
"סטודנט מן המניין בתנאי" במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו עליו למלא אחר הדרישות הבאות:
(א) ללמוד קורסים בהיקף הנדרש לתואר שני במסלול א' .במסגרת זו עליו לכתוב שתי עבודות
סמינריוניות או עבודה סמינריונית אחת ותרגילי מעבדה על פי דרישת הועדה המחלקתית ,ובהתאם
למקובל בתואר השני באותה מחלקה .העבודות הסמינריוניות יכולות להיות בסיס להצעת המחקר.
(ב) השיג בכל לימודיו ציון ממוצע של  86לפחות.
(ג) ככלל ,הציפייה היא כי סטודנט ים במסלול זה יירשמו כשיש להם מנחה ונושא לעבודה .עם זאת,
במקרים חריגים המצדיקים זאת המחלקה תוכל למנות מנחה זמני שיסייע לסטודנט בגיבוש נושא
ובמציאת מנחה.
(ד) להגיש לוועדה המחלקתית הצעת מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור כמפורט בהמשך בפרק "אישור
הצעת מחקר".
( )4מעמד הסטודנט לסטודנט מן המניין ישתנה לאחר שימלא אחר כל הדרישות דלעיל ,ולאחר שהצעת
תכנית המחקר והמנחה הקבוע יאושרו על ידי הוועדה המחלקתית ועל ידי בית הספר ללימודים מתקדמים
כמפורט בהמשך בפרק "אישור הצעת המחקר" ובתקנון.
( )5על סטודנט המסלול הישיר יחולו כל החובות החלות על סטודנט לתואר שלישי.
( )6סטודנט שלא ימלא אחר התנאים המפורטים בסעיף ( )3לא יורשה להירשם כסטודנט לתואר שלישי ,אך
יוכל לבקש רשות להתקבל ללימודים לתואר שני .אם יתקבל יוכל לבקש הכרה בלימודיו במסגרת זו
כמילוי חלק מהדרישות לתואר שני.
( )7סטודנט שהחל את לימודיו לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן או באוניברסיטה אחרת רשאי להגיש
בקשה להתקב ל למסלול הישיר .אם יתקבל ,תהיה הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ בפני בית הספר
ללימודים מתקדמים להכיר בלימודיו הקודמים כמילוי חלקי או מלא של הדרישות המוטלות על סטודנט
שלא מן המניין.
בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול הישיר למרות שהוא עומד בתנאי המסלול.
תנאי קבלה למסלול המשולב
ג.
( )1למסלול המשולב יוכל להתקבל מועמד אשר מילא את הדרישות הבאות:
(א) סיים את לימודיו לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן בציון ממוצע כללי של  86לפחות .המקצוע
הראשי בלימודיו לתואר ראשון של סטודנט זה חייב להיות בתחום ההתמחות שאליו הוא מבקש להתקבל.
(ב) למד בשנתיים הראשונות ללימודיו במסגרת התואר השני את מכסת הלימודים במסלול א'
לתואר שני (עם תזה) במגמה ובמחלקה שאליהן התקבל .חובות הלימוד לסטודנטים במסלול
המשולב במסגרת לימודי התואר השני תהיינה זהות לחובות הלימוד הנדרשות מהסטודנטים לתואר
השני במסלול א'.
במסגרת חובות אלה על הסטודנט לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ,או עבודה סמינריונית אחת
ותרגילי מעבדה (לפי דרישת המחלקה) ולקבל בכל אחד מהם ציון  90לפחות .העבודות הסמינריוניות
תוכלנה לשמש בסיס להצעת המחקר לתואר שלישי .המעקב אחר לימודי הסטודנט יהיה באחריות
הוועדה המחלקתית.
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