הפקולטה למשפטים  -תארים מתקדמים מחקריים
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תואר שלישי במשפטים ()Ph.D.

תואר שלישי במשפטים ()Ph.D.

תואר שלישי במשפטים ()Ph.D.

 .3מסלול משולב לבוגרי תואר ראשון במשפטים

 .1מסלול רגיל לבוגרי תואר שני עם תזה
המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון במשפטים ותואר שני עם תזה במשפטים (או בתחום
רלבנטי אחר) ובתנאי שעמדו בתנאים כדלקמן:
א .ציון ממוצע  86לפחות בלימודי התואר השני.
ב .ציון  86לפחות בעבודת התזה.

המסלול המשולב הינו דו שלבי ומקנה לסטודנט זכאות לתואר שני עם סיום חובות הלימודים
לתואר .משך הלימודים במסלול המשולב לא יעלה על שש שנים :שנתיים במסגרת תואר
שני וארבע שנים במסגרת תואר שלישי.
תנאי קבלה
הקבלה למסלול המשולב הינה דו שלבית:
א .שלב ראשון – קבלה לתואר שני עם תזה (ראה עמ׳  5בחוברת).
ב .שלב שני – קבלה לתואר שלישי.

 .2מסלול השלמות לבוגרי תואר שני ללא תזה במשפטים

לקראת סוף שנת הלימודים השנייה ניתן להגיש בקשה לקבלה לתואר שלישי בהתקיים

בוגרי תואר שני ללא תזה במשפטים ( )LL.M.יידרשו להשלים תחילה עבודת תזה במסגרת

התנאים הבאים:

לימודי השלמת תזה לתואר השני .עם זאת ,במקרים חריגים תשקול הוועדה לאשר קבלה

 .1השלמת מכסת הלימודים הנדרשת לתואר שני עם תזה וקבלת ציונים בלימודים אלו

למסלול ההשלמות לתואר שלישי .במסלול זה יידרש הסטודנט לכתוב עבודת השלמה שהיא

עד לתום שנת הלימודים השנייה .יש לסיים לימודים אלו בממוצע ציונים שאינו נופל

שוות ערך לתזה של תואר שני ,בתוך שנה אחת .המשך הלימודים לתואר שלישי במסלול זה

מ  90וכן ציון  90לפחות בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות.

מותנה בקבלת ציון  90לפחות בעבודת ההשלמה.

 .2רישום ללימודי תואר שלישי.
 .3הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לשיפוט.

תנאי קבלה
המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון ותואר שני במשפטים ובתנאי שעמדו בתנאים כדלקמן:
א .ציון ממוצע  90לפחות בלימודי התואר השני.
ב .ציון  90לפחות בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות בלימודי התואר השני.

 .4מסלול ישיר לבוגרי תואר ראשון במשפטים
תנאי קבלה
המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון במשפטים (עד שנתיים מסיום לימודי התואר הראשון)
ובתנאי שעמדו בתנאים כדלקמן:
א .ציון ממוצע  90לפחות בלימודי התואר הראשון.
ב .ציון  90לפחות בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות בלימודי התואר הראשון.
דרישות התכנית
על סטודנט במסלול זה לעמוד בדרישות המצטברות הבאות:
א .קורסים במכסה הנדרשת לתואר שני במסלול עם תזה בשנה הראשונה ללימודים
(ראה עמ׳  5בחוברת).
ב .ציון ממוצע של  90לפחות בכל הקורסים והעבודות הסמינריוניות.
ג .הגשת הצעת מחקר במהלך השנה השנייה ללימודים.
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תואר שני עם תזה במשפטים ()LL.M.

תואר שלישי במשפטים ()Ph.D.

בעת הרישום לתואר שלישי בכל אחד מהמסלולים ,המועמד נדרש להגיש גיליונות ציונים
של התארים הקודמים ,הצהרת כוונות לגבי המחקר המוצע ,הסכמת חבר סגל הפקולטה
לשמש מנחה לעבודת הדוקטורט 2 ,המלצות כתובות מאנשי אקדמיה ,עותק מעבודה
סמינריונית שהוגשה בתואר הקודם או עותק מעבודת התזה.
הרישום ללימודי התואר השלישי מתבצעת באמצעות הוועדה האוניברסיטאית לתואר
שלישי .קישור לאתר הרישוםhttps://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=51 :

תואר שני עם תזה במשפטים ()LL.M.
 .1הגשת בקשה
בוגרי תואר ראשון במשפטים ) (LL.B.יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שני עם
תזה בתנאי שעמדו בתנאים כדלקמן:
א .ציון ממוצע  85לפחות בלימודי התואר הראשון.
ב .ציון  85באחד הסמינריונים ו 90-בסמינריון האחר.
המבקשים להתקבל למסלול יצרפו לבקשתם:

חובות הלימודים לתואר השלישי

 .1גיליון ציוני תואר ראשון.

לימודי התואר השלישי יכללו:

 .2מסמך רשמי המעיד על דירוג בכיתה עם סיום התואר הראשון.

א .הגשת הצעת מחקר ועבודת מחקר.

 .3הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע.

ב .חובות שמיעה:
 .1בשנת הלימודים הראשונה יש להרשם לסמינר "מחקר משפטי" או לסמינר "סדנה
לכתיבת מאמרים משפטיים" בהיקף  4ש"ס.
 .2שני קורסים לפחות במחלקות אחרות מחוץ לפקולטה למשפטים בהיקף  8ש"ס,
בתחומים הרלבנטיים למחקר .ניתן ללמוד קורסים אלו גם במחלקות אחרות מחוץ
לפקולטה.

 .4הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש מנחה לעבודת התזה.
 .5שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם היכרות קודמת עם המועמד.
 .6עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר הראשון.
 .2רישום
הרישום לתואר שני עם תזה לשנה"ל הבאה נמשך עד לסוף חודש יוני.

ג .סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות

לאתר הרישוםhttps://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=66 :

ובשפה האנגלית ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי.
 .3דרישות התכנית
❚ יודגש כי עמידה בכל התנאים המוקדמים המפורטים לעיל אינה מבטיחה קבלה ללימודים.

חובות הלימודים במסלול זה הן כדלקמן:

❚ הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים

א .הגשת הצעת מחקר ועבודת מחקר (תזה).

הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.
❚ כל המלצה של הוועדה הפקולטטיבית מותנית באישור הוועדה האוניברסיטאית.
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ב .חובות שמיעה:
		
סמינר "מחקר משפטי"

 4ש"ס

		
סדנה לכתיבת תזה

 3ש"ס

		
 2סמינריונים מחקריים

 8ש"ס

 1קורס בחירה באנגלית

 1ש"ס

מקצועות בחירה (כולל סדנה)

 12ש"ס

			
סה"כ

 28ש"ס
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השלמת תזה לתואר שני ()LL.M.

תואר שני עם תזה במשפטים ()LL.M.

 .4סטודנטים בתואר השני ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות
ובלימודי האנגלית ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שני.
 .5הלימודים מתחילים עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית ונמשכים שנתיים (ארבעה

השלמת תזה לבעלי תואר שני ללא תזה במשפטים ()LL.M.
.1

המסלול מיועד לבוגרי תואר שני ללא תזה במשפטים ובתנאי שעמדו בתנאים כדלקמן:

סמסטרים).

א .ציון ממוצע  85לפחות בלימודי התואר השני.
ב .ציון  85באחד הסמינריונים ו 90 -בסמינריון האחר.

 .6עמידה בתנאים במהלך הלימודים
המשך הלימודים במסלול זה מותנה בעמידה בדרישות המצטברות הבאות:

המבקשים להתקבל למסלול יצרפו לבקשתם:

א .השלמת חובות השמיעה עד לסיום שנת הלימודים השנייה ,בציון ממוצע של  80לפחות.

 .1גיליון ציוני תואר שני.

ב .הגשת הצעת מחקר עד סוף חודש אוגוסט בשנת הלימודים הראשונה.

 .2הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע.

ג .סטודנט שלא עמד בתנאים יועבר למסלול לימודים ללא תזה.

 .3הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש מנחה לעבודת התזה.

❚

יודגש כי עמידה בכל התנאים המוקדמים המפורטים לעיל אינה מבטיחה קבלה ללימודים.

❚

הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את
המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.

❚

הגשת בקשה

כל המלצה של הוועדה הפקולטטיבית מותנית באישור הוועדה האוניברסיטאית.

 .4שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם היכרות קודמת עם המועמד.
 .5עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר השני.
הרישום למסלול לשנה"ל הבאה נמשך עד לסוף חודש יוני.
קישור לאתרhttps://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=66 :
.2

דרישות התכנית
חובות הלימודים במסלול זה הן כדלקמן:
א .הגשת הצעת מחקר ועבודת מחקר (תזה).
ב .חובות שמיעה:
		
סמינר "מחקר משפטי"

 4ש"ס

		
סדנה לכתיבת תזה

 3ש"ס

 .3סטודנטים בתואר שני במסלול השלמת תזה ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה
בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שני.
 .4הלימודים מתחילים עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית ונמשכים שנה אחת.

6

❚

יודגש כי עמידה בכל התנאים המוקדמים המפורטים לעיל אינה מבטיחה קבלה ללימודים.

❚

הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את
המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.

❚

כל המלצה של הוועדה הפקולטטיבית מותנית באישור הוועדה האוניברסיטאית.
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מדור תארים מתקדמים מחקריים
טלפון03-5318816 :
דוא״לRavit.engelsman@biu.ac.il :
כתובתנו באינטרנטwww.biu.ac.il/law :
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