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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השיג בכל לימודיו ציון ממוצע של  86לפחות.
הגיש הצעת מחקר לתואר שלישי בשנה השנייה ללימודיו במסגרת התואר השני.
בגלל ייחודו של מסלול זה הצעת המחקר יכולה להיות באורך שיעלה על חמישה עשר עמודים.
לאחר שמולאו כל התנאים המפורטים בסעיפים (( )1א)(-ד) בשנתיים הראשונות ללימודיו יוכל
הסטודנט להגיש בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים להתקבל למסלול המשולב .עליו לשלם דמי
הרשמה .לטופסי המועמדות על המחלקה לצרף "טופס מועמדות למסלול המשולב" חתום על ידי יו"ר
הוועדה המחלקתית ,ובו אישור שהסטודנט סיים את מכסת הקורסים הנדרשת במסלול זה ,כולל
קורסי יסוד ושפה זרה שנייה (אם זו נדרשה על ידי המחלקה) ,וכן ממוצע הציונים של הסטודנט
(טופס זה נמצא באתר בית הספר ללימודים מתקדמים) .סטודנט שלא יעמוד בתנאי המעבר תוך
שנתיים ,לא יוכל להמשיך את לימודיו במסלול המשולב.
בית הספר ללימודים מתקדמים ידון בבקשת הקבלה ויחליט אם לקבל את המועמד למסלול זה.
הסטודנט יעמוד בבחינה מחלקתית בעל פה ,שבה יוכיח התמצאות כללית במגמת ההתמחות שלו
ובשיטות המחקר המקובלות בה .הבחינה תתקיים בנוכחות יו"ר הוועדה המחלקתית .לפני הבחינה
יגיש הסטודנט את הצעת המחקר ליו"ר הוועדה המחלקתית ,וחלק מהבחינה יוקדש לבירור פרטי
ההצעה .בחינה זו תהווה בסיס להמלצת המחלקה לאישור הצעת המחקר .הצעת המחקר תעבור
שיפוט כמו כל הצעת מחקר אחרת.
מועמד אשר סיים את לימודיו לתואר הראשון באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל ,או שהחל את
לימודיו לתואר השני באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל ,יוכל להתקבל למסלול המשולב אם הוועדה
המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים ישתכנעו שלימודיו במוסד האחר שקולים ללימודיו של
בוגר ומוסמך של אוניברסיטת בר-אילן .למען הסר ספק סטודנט כזה לא יקבל תואר שני של
אוניברסיטת בר אילן.
הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ בפני בית הספר ללימודים מתקדמים להחליט על קבלת סטודנט
למסלול המשולב גם אם אינו ממלא אחר אחת מהדרישות דלעיל .במקרה זה חייבת ההחלטה
להתקבל בוועדת המשנה של בית הספר ללימודים מתקדמים 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.
סטודנט שהתקבל לתואר שלישי במסלול המשולב באופן חריג למרות שלא מילא את כל הדרישות,
לא יוכל לקבל זכאות לתואר עד שימלא אחר כל התנאים.
בתום שתי שנות לימוד בתואר השני ,ולאחר שיעמוד בתנאי המעבר משלב א' (לימודי תואר שני)
לשלב ב' (לימודי דוקטורט) שנקבעו לו ,דהיינו סיום כל הקורסים של מסלול א' לתואר שני בממוצע
הנדרש ,הגשת הצעת המחקר ואישורה ,יהיה הסטודנט זכאי לקבל תעודת מוסמך של אוניברסיטת
בר-אילן.
בית הספר ללימודים מתקדמים ישלח העתק של אישור הצעת המחקר למחלקה ולמשרד הרשם ,ובו
יצוין שהסטודנט הוא "מן המניין".
זכאות הסטודנט לקבלת תעודת "מוסמך" תינתן על ידי רשם האוניברסיטה לאחר שהצעת המחקר
תאושר בבית הספר ללימודים מתקדמים ולאחר קבלת האישור מ בית הספר ללימודים מתקדמים
שהסטודנט הוא במעמד "מן המניין".
נוסח התעודה יהיה כדלקמן:
"מוסמך האוניברסיטה ( ) M.Aבמחלקה ___________ לאחר שהשלים/ה את חובותיו/ה לתואר
מוסמך במהלך לימודיו/ה במסגרת המסלול המשולב לתואר "דוקטור לפילוסופיה".
סטודנט במסלול המשולב שלא יעמוד בדרישות שפורטו לעיל (שלב א') ,ולא יתקבל על ידי בית הספר
ללימודים מתקדמים להמשך לימודיו לדוקטורט (שלב ב') ,או שיפסיק את לימודיו לדוקטורט מרצונו,
או שלימודיו יופסקו על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים ,יהיה זכאי לקבל תעודת מוסמך
האוניברסיטה עם תזה ,רק בתנאי שישלים את כל חובות המסלול לתואר שני עם תזה.

לאחר שהסטודנט עמד בכל התנאים המפורטים לעיל ובית הספר ללימודים מתקדמים החליט לקבלו
לתואר שלישי במסלול המשולב ,הוא יהיה במעמד של "סטודנט מן המניין בתנאי" לשלב ב' במסלול
המשולב ,ויוכל להירשם לקורסים במסגרת התואר השלישי .הסטודנט ייחשב כסטודנט שנה ראשונה
בלימודי התואר השלישי ,והוועדה המחלקתית תקיים מעקב אחר לימודיו עד סיומם .על הסטודנט לסיים
את לימודיו תוך ארבע שנים לכל היותר מיום קבלתו ללימודי התואר השלישי .משך הלימודים במסלול
המשולב לא יעלה על שש שנים לפי הפירוט הבא :שנתיים במסגרת התואר השני וארבע שנים לכל היותר
במסגרת התואר השלישי.
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בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול המשולב למרות שהוא עומד בתנאי
המסלול.
ד .מסלול השלמות
במסלול זה קיימות כמה חלופות:
 .1סטודנט בעל תואר ראשון ותואר שני ללא תזה ומתקבל להשלמת כתיבת עבודה שוות ערך לתזה.
 .2סטודנט בעל תואר ראשון ותואר שני עם תזה ,רוצה ללמוד לתואר שלישי בתחום אחר מתחום התואר השני,
ומתקבל להשלמת קורסים.
 .3מקרים מיוחדים שבהם הסטודנט התקבל למסלול השלמות של מספר קורסים למרות שיש לו תואר שני מאותו תחום.
בקשה להתקבל ללימודים במסלול זה תכלול את שם המנחה והנושא.
על הסטודנט לסיים את חובות ההשלמה בממוצע  86לפחות.
על הסטודנט לסיים את חובות ההשלמה במהלך השנה הראשונה ללימודיו .על הסטודנט להיות מסוגל
להתפנות לעמידה בכל דרישות המסלול ,לרבות סיום כל מכסת לימודי ההשלמה והגשה של עבודה שוות ערך
לתזה ,תוך שנה .במקרים חריגים  ,ועקב נסיבות בלתי צפויות שהתעוררו לאחר הקבלה ללימודים ,רשאית
הוועדה המחלקתית להמליץ בפני בית הספר ללימודים מתקדמים על הארכה בסיום ההשלמות .במקרים חריגים
הו ועדה המחלקתית רשאית להמליץ על קבלה ללימודים לפני שנקבעו מנחה ונושא ,ובלבד שלהערכת
הסטודנט והוועדה הסטודנט יוכל לעמוד בכל דרישות המסלול תוך שנה.
ככלל ,בית הספר ללימודים מתקדמים אינו נוהג לאשר הרשמה למסלול זה במקרים שבהם נדרשים לימודי
השלמה בהיקף העולה על  8ש"ש בנוסף לכתיבה של עבודה שוות ערך .במקרים כאלה ישקול בית הספר
להפנות את הסטודנט ללימודי תואר שני עם תזה ,תוך מתן אפשרות למחלקה לקבוע לו תכנית לימודים בהיקף
פחות מההיקף הרגיל ובלבד שמספר הש"ש שהסטודנט ילמד לא יפחת מ 50%-מהיקף הש"ש הנדרשות כרגיל
בלימודים לתואר שני עם תזה.
סטודנט שהתקבל להשלמת עבודה שוות ערך לתזה חייב להיבחן עליה כמקובל לגבי כל תזה בתואר שני
ולקבל ציון  86לפחות (או ציון גבוה יותר על פי המקובל באותה מחלקה).
הוועדה המחלקתית אחראית לוודא שהסטודנט עומד בכל חובות ההשלמה.
בתום שנת ההשלמה ,ולאחר שבדקה כי הסטודנט עמד בכל חובותיו ,תמליץ הוועדה המחלקתית לבית
הספר ללימודים מתקדמים אם לקבל את הסטודנט כסטודנט לתואר שלישי.
סטודנט שלא יעמוד בתנאי ההשלמות לא יורשה להמשיך לתואר שלישי ולימודיו יופסקו.
בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול השלמות למרות שהוא עומד בתנאי המסלול.

חובות הלימודים :קורסי התמחות ,לימודי השלמה ,בית הספר ללימודי יסוד וידיעת שפות
הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים תמליץ בפני בית הספר ללימודים מתקדמים על היקף לימודיו של
המועמד/הסטודנט על פי הכללים שנקבעו בנהלים אלו.
א .תכנית הלימודים בתחום ההתמחות תיקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית בהתייעצות עם המנחה ותכלול
סמינר שנתי ברמה מתאימה ובנושא הקרוב לתחום התמחותו של הסטודנט ,כמו גם קורסים אחרים במחלקה.
יו"ר הועדה המחלקתית ידווח על תכנית הלימודים לבית הספר.
ב .המחלקה רשאית להטיל על מועמד או על סטודנט לתואר שלישי חובת בחינה (בעל-פה או בכתב) ובה יידרש
להוכיח את מידת בקיאותו בחומר הנלמד בקורסים בשטח ההתמחות.
ג .לימודי יסוד ביהדות
 .1סטודנט שהוא בעל תואר אחד בלבד (ראשון או שני) מאוניברסיטת בר-אילן חייב ב 2 -ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.
 .2סטודנט שהוא בעל שני תארים (ראשון ושני) מאוניברסיטת בר-אילן פטור מלימודי יסוד ביהדות.
 .3סטודנט שלא למד באוניברסיטת בר-אילן לאף לא אחד מהתארים חייב ב 4 -ש"ש ביהדות (  2ש"ש
מתוךה 4-ש"ש חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד).
 .4סטודנט המתמחה בתואר שלישי בלבד במקצועות היהדות המובהקים (תנ"ך ,תלמוד או מחשבת ישראל)
פטור מלימודי יסוד ביהדות.
 .5יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר.
 .6סטודנט שלמד בעבר לימודים על-תיכוניים ביהדות (ישיבה ,אוניברסיטה ,מכללה או מדרשה) רשאי להגיש
בקשה לקבל פטור על סמך לימודים אלה.
את הבקשה יש להגיש לבית הספר ללימודי יסוד ביהדות ולצרף את המסמכים הרלוונטיים הרשמיים והמקוריים.
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