
  מחקרימסלול  - מוסמך

 תכנית חדשה שנה"ל תשפ"ג
 

 המחקרי:קבלה למסלול 

לפחות בחוג בו ממשיכים ובציון  90סיום לימודי תואר בוגר בציון סופי  קבלה על סמך תואר הבוגר:
 הסופי לתואר

ומעלה וציון בקורסי ההשלמה בהיקף של  90ציון סופי לתואר בוגר  קבלה על סמך לימודי ההשלמה:
 ומעלה 90נ"ז לפחות בממוצע  16

 :משך לימודי המוסמך

 שנתיים בלבדלימודי המוסמך יכולים להמשך 

שנים יגישו בקשה מפורטת לוועדת ההוראה של  4תלמידים המבקשים לפרוס את לימודיהם על פני 
 הראשונה ללימודים.הפקולטה בתחילת השנה 

 פטורים וזיכויים:

 
 תלמיד לתואר מוסמך במוסד מוכר להשכלה גבוהה ולא קיבל תואר עבור לימודים אלה: .1

הפקולטה רשאית להעניק זיכויים בגין לימודים קודמים בשיעור שלא יעלה על מחצית 
 נ"ז בלבד. 18ניתן להכיר עד , ממכסת הלימודים למוסמך באוניברסיטה העברית

 
מיד לתואר מוסמך שסיים תואר מוסמך במוסד להשכלה גבוהה ולומד אצלנו תואר תל .2

 מוסמך נוסף:

 מקרים:הפקולטה רשאית להעניק זיכויים אקדמיים בשני           
 

בתכנית לימודי המוסמך בגין קורס אקדמי שלמד   (בין חובה ובין רשות) -פטור מקורס .א
שהקורס שנלמד בעבר זהה במתכונתו ולא  במסגרת תכנית לימודים אחרת למוסמך ובתנאי
 נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור.

 
 בתואר הנוכחיזיקה לתחום הלימודים  פטור על סמך תואר מוסמך קודם בעל .ב

 נ"ז בלבד. 9בשני הסעיפים הנ"ל ניתן להכיר עד            

 

 נ"ז  36 היקף הלימודים:

לשפת מחקר נוספת ואינו נדרש  בתואר בוגר תקדמים*תלמיד שסיים חובת שפת מחקר ברמת מ
 קורסי עזר בהתאם להחלטת המנחה. /נ"ז קורסי בחירה 8ישלים 

 

 

 

 



 

 

 

 ללא בחינת גמרהמחקרי מסלול מבנה תואר מוסמך ב

 נ"ז לפי הפירוט הבא: 36

 נ"ז קורסים בהתאם לדרישת החוג 26

 :(מיומנויות) שפת מחקר ברמת מתקדמים/ קורסי עזרנ"ז  8

נ"ז  8נקודות הזכות לסיום התואר או  36נ"ז יחושבו במניין  8שפת מחקר ברמת מתקדמים בהיקף 
 קורסי עזר באישור המנחה

 (בחירה של קורס אחד מתוך שלושה קורסים ) Digital Humaanities  -חובת בחירה בנ"ז  2

נ"ז  8 -נ"ז יכלל ב 2קף בהי Digital Humaanities -תלמיד שחויב בקורסי עזר, קורס חובת בחירה ב
 קורסי עזר (מיומנויות)

 

 

 

 הערות משקלים 

 קורסים 50%
 
 
 

 36קורסים בהיקף 
 נ"ז

 

נכללים  נ"ז: 8שפת מחקר ברמת מתקדמים/ קורסי עזר בהיקף  •
 במניין נקודות הזכות

 
 נ"ז  8באישור יועץ המוסמך ניתן ללמוד עד  קורסים מחוץ לחוג: •
 4באישור יועץ המוסמך, ניתן ללמוד עד  קורסי בוגר מתקדמים: •

המוגדרים בשנתון לתלמידי בוגר בשנים  -נ"ז קורסי בוגר מתקדמים
  ב',ג' בלבד ואינם פתוחים להרשמה לתלמידי שנה א'

 
תלמידים המחויבים בקורסי עזר במקום שפת מחקר לא יכולים ללמוד  

 קורסי בוגר מעבר לקורסי העזר הנדרשים.
            

 

עבודה  15%
 סמינריונית

 

 
כתיבת העבודה הסמינריונית אינה מזכה בנ"ז, קורס הסמינר   •

 מזכה בנ"ז.
 סמינר מוסמך במסגרת החוג המוגדר תכתב בקורסה העבוד •

 בלבד
 

עבודה  35%
סמינריונית בעלת 
 אופי מחקרי (תזה)

 

 
 כתיבת התזה אינה מזכה בנ"ז

 



 

 גמר עם בחינתמחקרי המסלול מבנה תואר מוסמך ב

 נ"ז לפי הפירוט הבא: 36

 נ"ז קורסים בהתאם לדרישת החוג 24

 :(מיומנויות) נ"ז שפת מחקר ברמת מתקדמים/ קורסי עזר 8

נ"ז  8נקודות הזכות לסיום התואר או  36נ"ז יחושבו במניין  8שפת מחקר ברמת מתקדמים בהיקף 
 קורסי עזר באישור המנחה.

 (בחירה של קורס אחד מתוך שלושה קורסים ) Digital Humaanities  -חובת בחירה בנ"ז  2

נ"ז  8 -נ"ז יכלל ב 2בהיקף  Digital Humaanities -תלמיד שחויב בקורסי עזר, קורס חובת בחירה ב
 קורסי עזר (מיומנויות)

 נ"ז בחינת גמר 2

 

 

 הערות משקלים 

 קורסים 35%
 
 
 
 
 

 34קורסים בהיקף 
  נ"ז

 

 

נכללים במניין  נ"ז: 8עזר בהיקף שפת מחקר ברמת מתקדמים/ קורסי *
 נקודות הזכות

 נ"ז  8באישור יועץ המוסמך ניתן ללמוד עד  קורסים מחוץ לחוג: •
נ"ז  4באישור יועץ המוסמך, ניתן ללמוד עד  קורסי בוגר מתקדמים: •

המוגדרים בשנתון לתלמידי בוגר בשנים ב',ג'  -קורסי בוגר מתקדמים
  שנה א'בלבד ואינם פתוחים להרשמה לתלמידי 

 
תלמידים המחויבים בקורסי עזר במקום שפת מחקר לא יכולים ללמוד  

 קורסי בוגר מעבר לקורסי העזר הנדרשים.
            

 

עבודה  15%
 סמינריונית

 

 
כתיבת העבודה הסמינריונית אינה מזכה בנ"ז, קורס הסמינר מזכה  •

 בנ"ז.
 בלבד סמינר מוסמך במסגרת החוג המוגדר תכתב בקורסה העבוד •

 

 בחינת גמר 15%
 

 
הנ"זים של הקורסים לתואר, הבחינה  36נ"ז מתוך  2-בחינת הגמר מזכה ב

 תשוקלל במשקלים בלבד ותופיע בגיליון הציונים "השלם"
 

 אך כל חוג רשאי לדרוש בחינה , אין דרישה פקולטתית לבחינת גמר
 

עבודה  35%
סמינריונית בעלת 

אופי מחקרי 
 (תזה)

 

 
 כתיבת התזה אינה מזכה בנ"ז

 


