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 מסלול רגיל  -תואר שלישי 
 

 חובות הלימודים לתואר שלישי

  .הגשת עבודת מחקר )דוקטורט( .א

עד לסיום  -שנה משנות הלימודים לתואר  כלב (99-769) * יש לבצע רישום לקוד דוקטורט
 .חובות שמיעה באותה השנההדוקטורט וגם אם אין 

 .השתתפות בפורום הדוקטורנטים ועמיתי המחקר .ב

 

 :הלימודיםחובות  .ג

( 99-271)( או סמינר "סדנה לכתיבת מאמרים משפטיים" 99-825סמינר "מחקר משפטי" ) .1
 לסמינר בשנת הלימודים להירשםעל פי מה שנלמד באותה שנה. יש  ש"ש 2בהיקף 

  ". משפטיים סדנה לכתיבת מאמריםלסמינר " להירשםיש  תש"פ . בשנה"להראשונה

. ניתן ללמוד קורסים אלו גם במחלקות לכל הפחות ש"ש 4קורסי בחירה בהיקף של  .2
אחרות מחוץ לפקולטה למשפטים, בתחומים הרלוונטיים לנושא המחקר. על מנת לבצע 

 .הרלוונטית רישום לקורסים ממחלקות אחרות יש לפנות למחלקה

שלישי שנושא עבודת המחקר שלהם הוא במשפט עברי ילמדו את סטודנטים לתואר  .3
  וכן את הקורס "סדנת חוקרים במשפט עברי" (99-982הקורס "סדנה במשפט עברי" )

  ( כחלק ממכסת הקורסים לתואר. 99-312)

בוגרי תואר שני עם תזה במקצוע רלוונטי אחר יחוייבו בקורסי השלמה  םתלמידים שה .4
 .לתארים מחקרייםעדה ושיקול דעת הו פ"ילתחום המחקר וע נוספים במשפטים בהתאם

 לפחות.  86יש לסיים לימודים אלו בשנה הראשונה ללימודים ולקבל בהם ציון ממוצע של 

. ש"ש 1כנית זו מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף והשתתפות בת - ATLASכנית ות .5
 כנית יישלחו במהלך השנה.   ופרטים לגבי הת

שלישי חייבים למלא גם אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד סטודנטים לתואר  .6
 ., כמפורט בחוברת פרטי המידע של ביה"ס לתארים מתקדמיםביהדות ובשפה האנגלית

ועדה לתואר שלישי הנוהג וסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון ה .7
האוניברסיטה  אם תקנוןעדה לתואר שלישי. ובאוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי הו

על אלו המצויינות במסמך זה, יחולו גם הדרישות הנוספות על  יציב דרישות נוספות
 הסטודנטים. 

 

כנית ותלמידי הת ,למידי התואר השלישי במסלול הרגילבנוסף לדרישות הלימודיות מת*

 יצטרכו לעמוד בדרישות נוספות כאמור להלן: "רגולציה ומדיניות סביבתית"

 חובה לכל התלמידיםקורס 

 במחקר אמפירי הסדנ 

 לימודי השלמה בנוסף לדרישות הרגילות לתלמידי דוקטורט 

  שלושה קורסים מהמשפט הציבורי, האזרחי והפלילי, בהתייעצות עם המנחה וראש

 )למי שאין לו תואר ראשון במשפטים(. תוכניתה

 בשיטות מחקר  לפחות שני קורסים )בסיסי ומתקדם( ברמת תואר שני ומעלה

 )למי שאין לו תואר שני במדעי החברה(. תוכניתבהתייעצות עם המנחה וראש ה



 למי שיש לו  תוכניתקורס מתקדם בשיטות מחקר בהתייעצות עם המנחה וראש ה(

 תואר שני במדעי החברה(.

 

על מנת לבצע רישום לקורסים ולקוד דוקטורט יש לפנות ליועצי הרישום של הפקולטה  

 . law.help@biu.ac.ilבאמצעות דוא"ל:  9/1932-42/למשפטים בין התאריכים: 
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 מסלול השלמות -תואר שלישי 
 

  חובות הלימודים לתואר שלישי

 , על פי הנחיות הפקולטה.ה שוות ערך לתזההשלמת הגשת עבוד .א

עבודה לקוד  להירשם*בשנה"ל הראשונה וכל עוד לא אושרה העבודה שוות הערך, יש 
לקוד  להירשםיש והקבלה לתואר שלישי (. לאחר אישור העבודה 99-071שוות ערך לתזה )

 (.99-769דוקטורט )

 .השתתפות בפורום הדוקטורנטים ועמיתי המחקר .ב

 

 שמיעה: חובות .ג

תזה במשפטים" לכתיבת  "סדנת הכנה ללימודים יש ללמוד את הסדנהבשנה הראשונה  .1
"סדנה לכתיבת מאמרים  זו לא מתקיימת, יש ללמוד את הסמינר. בשנה שסדנה (99-300)

ויש  סדנת הכנה לכתיבת תזה במשפטים, תתקיים תש"פ(. בשנה"ל 99-271משפטיים" )
 אליה. להירשם

הסמינר אינו  מתקיים. ( בשנה בה הוא99-825הסמינר "מחקר משפטי" )יש ללמוד את  .2
 מתקיים בשנה"ל תש"פ. 

לקורסי אחרי רישום  לכל הפחות ש"ש 6 -קורסי בחירה בהיקף שישלים ליש ללמוד  .3
 2-1)קורסי הבחירה וקורסי החובה המפורטים בסעיפים  2-1החובה המפורטים בסעיפים 

. ניתן ללמוד קורסים אלו גם במחלקות אחרות ש"ש לכל הפחות( 6יהיו סה"כ בהיקף של 
מחוץ לפקולטה למשפטים, בתחומים הרלוונטיים לנושא המחקר. על מנת לבצע רישום 

 לקורסים ממחלקות אחרות יש לפנות למחלקה הרלוונטית. 

י ילמדו את סטודנטים לתואר שלישי שנושא עבודת המחקר שלהם הוא במשפט עבר .4
 ( וכן את הקורס "סדנת חוקרים במשפט עברי" 99-982הקורס "סדנה במשפט עברי" )

 ( כחלק ממכסת הקורסים לתואר.  99-312)

. ש"ש 1כנית זו מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף והשתתפות בת - ATLASכנית ות .5
 כנית יישלחו במהלך השנה.   ופרטים לגבי הת

חייבים למלא גם אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד סטודנטים לתואר שלישי  .6
 .כמפורט בחוברת פרטי המידע של ביה"ס לתארים מתקדמים ,ביהדות ובשפה האנגלית

ועדה לתואר שלישי הנוהג וסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון ה .7
ן האוניברסיטה תקנו אםועדה לתואר שלישי. ובאוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי ה

יציב דרישות נוספות על אלו המצויינות במסמך זה, יחולו גם הדרישות הנוספות על 
 הסטודנטים. 

 

כנית ותלמידי הת ,השלמותלמידי התואר השלישי במסלול בנוסף לדרישות הלימודיות מת*

 יצטרכו לעמוד בדרישות נוספות כאמור להלן: "רגולציה ומדיניות סביבתית"

 לכל התלמידיםקורס חובה 

 במחקר אמפירי הסדנ 

 לימודי השלמה בנוסף לדרישות הרגילות לתלמידי דוקטורט 

  שלושה קורסים מהמשפט הציבורי, האזרחי והפלילי, בהתייעצות עם המנחה וראש

 )למי שאין לו תואר ראשון במשפטים(. תוכניתה



  בשיטות מחקר לפחות שני קורסים )בסיסי ומתקדם( ברמת תואר שני ומעלה

 )למי שאין לו תואר שני במדעי החברה(. תוכניתבהתייעצות עם המנחה וראש ה

 למי שיש לו  תוכניתקורס מתקדם בשיטות מחקר בהתייעצות עם המנחה וראש ה(

 תואר שני במדעי החברה(.

 

דוקטורט יש לפנות ליועצי הרישום  עבודה שוות ערך או על מנת לבצע רישום לקורסים ולקוד 

 . law.help@biu.ac.ilבאמצעות דוא"ל:  9/1932-42/של הפקולטה למשפטים בין התאריכים: 
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מסלול ישיר -תואר שלישי   
 

 חובות הלימודים

 ללימודי תואר שני עם תזהכנית ובשנה א' יש ללמוד קורסים וסמינרים עפ"י הנדרש בת .1
 . )המופיע בשנתון, באתר הפקולטה(

כמפורט במסלול הרגיל החל משנה ב' ללימודים יש למלא אחר החובות לתואר שלישי  .2
לעיל. סטודנטים אשר למדו את קורסי החובה לתואר שלישי בשנה הראשונה ללימודים, 

אליהם ירצו שם קורסים אחרי, לאחר אישור המנחה, יעבירו למזכירות הפקולטה
 יים. עדה לתארים מחקרולהירשם. הרישום לקורסים אלו מותנה באישור הו

הוועדה לתארים מחקריים רשאית על פי שיקול דעתה ובהמלצת המנחה, לאשר לסטודנט  .3
על בסיס  -באופן מלא או חלקי  -במסלול הישיר פטור מחובות השמיעה לתואר השלישי 

 לימודיו בשנה א'. 

. ש"ש 1כנית זו מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף והשתתפות בת - ATLASכנית ות .4
 כנית יישלחו במהלך השנה.   ופרטים לגבי הת

סטודנטים לתואר שלישי חייבים למלא גם אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד  .5
 .כמפורט בחוברת פרטי המידע של ביה"ס לתארים מתקדמים ,ביהדות ובשפה האנגלית

ועדה לתואר שלישי הנוהג ור שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון הסטודנטים לתוא .6
האוניברסיטה  אם תקנוןבאוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי הועדה לתואר שלישי. 

יציב דרישות נוספות על אלו המצויינות במסמך זה, יחולו גם הדרישות הנוספות על 
 הסטודנטים. 

 

על מנת לבצע רישום לקורסים ולקוד דוקטורט יש לפנות ליועצי הרישום של הפקולטה 

 . law.help@biu.ac.ilבאמצעות דוא"ל:  9/1932-42/למשפטים בין התאריכים: 
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 מסלול משולב -תואר שלישי 
   

 חובות הלימודים

 תוכניתיש ללמוד קורסים וסמינרים עפ"י הנדרש ב בשנתיים הראשונות ללימודים .1
 . )המופיע בשנתון, באתר הפקולטה( ללימודי תואר שני עם תזה

בסוף שנתיים אלו ולאחר השלמת כל החובות לתואר, הסטודנט יהיה זכאי לתואר שני 
 במסגרת המסלול המשולב.  

יש  התואר השלישי,הקבלה ללימודי סיום הליך לאחר סיום לימודי התואר השני ולאחר  .2
כמפורט לעיל. סטודנטים אשר למדו  ,רגילהמסלול בלמלא אחר החובות לתואר שלישי 

ללימודים, יעבירו למזכירות  י החובה לתואר שלישי בשנתיים הראשונותאת קורס
אליהם ירצו להירשם. הרישום שהפקולטה, לאחר אישור המנחה, קורסים אחרים 

 דה לתארים מחקריים. לקורסים אלו מותנה באישור הווע

. ש"ש 1כנית זו מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף והשתתפות בת - ATLASכנית ות .3
 כנית יישלחו במהלך השנה.   ופרטים לגבי הת

סטודנטים לתואר שלישי חייבים למלא גם אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד  .4
 .ביה"ס לתארים מתקדמיםכמפורט בחוברת פרטי המידע של , ביהדות ובשפה האנגלית

עדה לתואר שלישי הנוהג וסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון הו .5
האוניברסיטה  אם תקנוןועדה לתואר שלישי. ובאוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי ה

יציב דרישות נוספות על אלו המצויינות במסמך זה, יחולו גם הדרישות הנוספות על 
 הסטודנטים. 

 

על מנת לבצע רישום לקורסים ולקוד דוקטורט יש לפנות ליועצי הרישום של הפקולטה 

 . law.help@biu.ac.ilבאמצעות דוא"ל:  9/1932-42/למשפטים בין התאריכים: 
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 מלגאי נשיא
 

לגאי נשיא מבנוסף לחובות הלימודים הרגילות לתואר שלישי המפורטות במסלולים השונים, 
 . (99-123גם לסמינר המחלקתי ) להירשםנדרשים 

 


