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הפקולטה למדעי החברה

פרטי מידע לשנת תשע"ז

המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

 

 תואר שלישי
 

 תנאי קבלה
ומעלה. על התלמיד  86תואר שני בגאוגרפיה במסלול עם תזה בציון  סיום

לווה אותו במשך לימודיו וידריך אותו בעבודת הגמר, עוד קודם למצוא מנחה שי
 עדה לתואר שלישי בביה"ס ללימודים מתקדמים.ולפתיחת תהליך ההרשמה בו

 
 תחומי התמחות

 
  "התמחות חברה"

המרחב הכפרי, מרקמים עירוניים, גיאוגרפיה היסטורית, גיאוגרפיה משפטית, 
חברתית, תחבורה וסביבה, גיאוגרפיה כלכלית ו גיאוגרפיה פוליטית, גיאוגרפיה

תרבותית, גיאוגרפיה של רווחה ופיתוח, תיירות, תכנון, שימור, מזרח תיכון, 
 הגירה, יישוב חברה וסביבה ותמורות ביישוב הערבי.

 
 "התמחות נוף"

קלימטולוגיה, גאומורפולוגיה וקרקעות, אוקיאנוגרפיה, גיאולוגיה, וולקניזציה, 
 ה של  הצומח ואקולוגיה של הנוף.הידרולוגיה, אקולוגי

 
 תחומיים בגיאוגרפיה-מחקרים רב

לימודי סביבה, דינמיקה מרחבית, מדעי האזור, חישה מרחוק, מערכות מידע 
גיאוגרפיות, אדם סובב, גיאוגרפיה של ארץ ישראל וגיאוגרפיה רגיונלית, תכנון 

 במרחב, היבטים חברתיים, תרבותיים ופיזיים.
 

 קורסי חובה
 נ"ז 0  -ינר מחלקתי )חובת השתתפות( סמ

 נ"ז 0 -לחשוב ולכתוב מחקר )חובת השתתפות( 
 בהתאם לדרישות המנחה., ש"ש 6 -בהתלמידים יחויבו 

  
לתואר שלישי מחויב בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ואנגלית כמפורט תלמיד 

 בתקנון בית הספר לתארים מתקדמים.
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318340ת למחלקה בטלפון ניתן לפנו 

 E-mail: geogdept@mail.biu.ac.il 
http://geoenv.biu.ac.il/  
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 המחלקה למדעי המדינה
 

 תואר שני
  

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א'
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב'

  
 דרישות מוקדמות

 רשאים להגיש מועמדותם ללימודי התואר השני בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה. א(
 . 83%ממוצע  -( למסלול א' )עם תזה -
 . 80%ממוצע  -למסלול ב' )בלי תזה(  -

 www.biu.ac.il/soc/po: ראה באתר המחלקה לגבי תלמידי "הפרויקטים"      
 סף הציון עשוי לעלות במקרה של ביקוש רב.  -
המחלקה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מועמדים למסלול א' לראיון קבלה, אשר יכלול     -

 יטיקה ובוחן כתיבה.בוחן ידע בפול
מועמד שלא למד מדעי המדינה יוכל להתקבל ללימודי התואר השני במחלקה בתנאי שיסיים את  ב(

לפחות בלימודי ההשלמה העיוניים  76%לימודיו לתואר הראשון כאמור בסעיף א' וישיג ממוצע של 
  וציון עובר בקורסי ההשלמה הכמותיים, שיוטלו עליו על ידי המחלקה.

השלמה במדעי המדינה יינתנו בצורה מקוונת בקיץ. חובה לסיים את כל קורסי ההשלמה  קורסי 
            במדעי המדינה לפני תחילת לימודי התואר השני.

ג(   כיוון שמספר המקומות מוגבל אין המחלקה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות 
 מות לפני תחילת לימודי התואר השני.הפורמליות ובוודאי אם לא יסיימו את ההשל

 
 

 (תזה)עם  – עם עבודת מחקר –מסלול א' 
  הקבלה לפי מגמות ההתמחות בתיאום עם המחלקה.

 
 

 מכסת השעות והסמינריונים
 ש"ש. 14

 
 

 ידיעת שפות
אנגלית לתואר שני ו/או שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר הראשון, אשר נדרשת לביצוע 

 .יו"ר הוועדה המחלקתיתמחקר, באישור עבודת ה
ראה בפרק  –)פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 

 המבוא(.
  

 הצעת מחקר
 , המלווה את תהליך גיבוש נושא המחקר 71-984חובה ללמוד את הקורס "יסודות המחקר המדעי" 

 וכתיבת הצעת המחקר בשנה"ל הראשונה.
 ללא אישור סופי להצעת המחקר יועבר אוטומטית למסלול ב' לקראת השנה השנייה. תלמיד


