תארים מתקדמים
מחקריים

מסלול רגיל לבוגרי תואר שני
עם תזה במשפטים

מסלול משולב לבוגרי תואר
ראשון במשפטים

המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון במשפטים ותואר
שני עם תזה במשפטים (או בתחום רלבנטי אחר)
ובתנאי שעמדו בתנאים כדלקמן:
א .ציון ממוצע  85לפחות בלימודי התואר השני.
ב .ציון  85לפחות בעבודת התזה.

המסלול המשולב הינו דו שלבי ומקנה לסטודנט
זכאות לתואר שני במסגרת המסלול המשולב ,עם
סיום חובות הלימודים לתואר.

מסלול השלמות לבוגרי תואר שני
ללא תזה במשפטים
בוגרי תואר שני ללא תזה במשפטים ( )LL.M.יידרשו
להשלים תחילה עבודת תזה ,במסגרת לימודי השלמת
תזה לתואר השני .עם זאת ,במקרים חריגים ,תשקול
הוועדה לאשר קבלה למסלול ההשלמות לתואר שלישי.
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.

תואר
שלישי
במשפטים
Ph.D.

דרישות המסלול
א .במסלול זה יידרש הסטודנט לכתוב עבודת השלמה
שהיא שוות ערך לתזה של תואר שני ,בתוך שנה אחת.
ב .המשך הלימודים לתואר שלישי במסלול זה מותנה
בקבלת ציון  85לפחות בעבודת ההשלמה.

שלב ראשון :קבלה לתואר שני עם תזה.
שלב שני :לקראת סוף שנת הלימודים השנייה
ניתן להגיש בקשה לקבלה לתואר שלישי בהתקיים
התנאים הבאים:
 .1השלמת מכסת הלימודים הנדרשת לתואר
שני עם תזה במהלך השנתיים הראשונות וקבלת
ציונים בלימודים אלו עד לתום שנת הלימודים
השנייה.
 .2סיום לימודים אלו בממוצע ציונים שאינו נופל
מ  90וכן לקבל ציון  90לפחות בכל אחת מן
העבודות הסמינריוניות.
 .3הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לשיפוט.
 .4הרשמה לתואר שלישי באתר בית הספר
ללימודים מתקדמים.
משך הלימודים במסלול המשולב לא יעלה על שש
שנים :שנתיים במסגרת תואר שני וארבע שנים
במסגרת תואר שלישי.

מסלול ישיר לבוגרי תואר ראשון
במשפטים
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 המסלול
על סטודנט במסלול זה לעמוד בדרישות
המצטברות הבאות:
א .יש ללמוד במהלך השנה הראשונה ללימודים
קורסים במכסה ובמבנה הנדרשים לתואר שני
במסלול עם תזה.
ב .ציון ממוצע של  90לפחות בכל הקורסים
והעבודות הסמינריוניות.
ג .הגשת הצעת מחקר במהלך השנה השנייה
ללימודים.

חובות הלימודים לתואר שלישי
חובות הלימודים לתואר השלישי יכללו:
א .הגשת הצעת מחקר ועבודת מחקר.
ב .חובות שמיעה בהיקף שייקבע ע״י הפקולטה.
ג .סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות
האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובשפה
האנגלית ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר
שלישי.
הוראות כלליות
א .ההרשמה ללימודי התואר השלישי מתבצעת
באתר בית-הספר ללימודים מתקדמים:
graduate-school.biu.ac.il
ב .יודגש ,כי עמידה בכל התנאים המוקדמים
המפורטים לעיל אינה מבטיחה קבלה ללימודים.
ג .הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת
לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים
הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.
ד .כל המלצה של הוועדה הפקולטטיבית מותנית
באישור הוועדה האוניברסיטאית.

רישום לתואר שלישי
בעת הרישום לתואר שלישי ,בכל מסלול שהוא,
המועמד נדרש להגיש לוועדה לתארים מתקדמים
מחקריים לצורך הדיון:
א .גיליונות ציונים של התארים הקודמים.
ב .הצהרת כוונות לגבי המחקר המוצע.
ג .הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה.
ד .שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה.
ה .עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר
הקודם או עותק מעבודת התזה.

תוכניות מיוחדות לתואר שלישי
תוכנית לתואר שלישי ברגולציה ומדיניות ציבורית
בשנים האחרונות ,הפך תחום הרגולציה לרחב
יותר ועשיר יותר במובנים רבים .בחלקים הולכים
ומתרחבים של החיים העסקיים התעשייתיים,
החינוכיים והחברתיים במדינה המודרנית
מתרחשים הסדרות של אופן והיקף הפעילות
המותרת .הבנה מעמיקה של הרגולציה לא יכולה
לכן להסתפק אך ורק בהבנה טכנית של פרשנותן
של התקנות השונות אלא דורשת בירור רחב
ומורכב יותר של המקומות בהם היא נוצרת,
באופנים בהם היא משנה את התנהגות השחקנים
השונים ובהבנת האינטראקציה ביניהם .התוכנית
מיועדת למי שמבקשים לבנות לעצמם קריירה
אקדמית בתחומים המשיקים לחקר הרגולציה,
הן בפקולטה למשפטים והן במחלקות כגון מדעי
המדינה ומדיניות ציבורית .כמו כן ,התוכנית
מתאימה לאלה אשר מבקשים לעסוק באופן
פרקטי בתחומי הרגולציה הן מצד השתלבות בגופי

הממשל השונים האמונים על היצירה והפיקוח
של הרגולציה והן מצד הגופים השונים אשר חלק
לא מבוטל מפעולתם נוגע לציות ועמידה בכללים
מדינתיים ובינלאומיים שונים.

חובות הלימודים לתואר שני עם תזה
חובות הלימודים לתואר שני עם תזה יכללו:
א .הגשת הצעת מחקר ועבודת מחקר (תזה).
ב .חובות שמיעה בהיקף  28ש״ס כדלקמן:
		
שני קורסי חובה מחקריים
		
שני סמינריונים מחקריים
		
קורס בחירה באנגלית
מקצועות בחירה (כולל סדנה)
ג .סטודנטים בתואר השני ימלאו אחר דרישות
האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי השפה
האנגלית ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שני.

תוכנית לתואר שלישי במשפט עברי
הפקולטה למשפטים היא אחד המרכזים הגדולים
ביותר בתחומי חקר המשפט העברי וההלכה.
בפקולטה מספר גדול של חוקרים וחוקרות
בתחומים אלה ,העוסקים בהם מנקודות מבט
שונות ומגוונות .בפקולטה מתקיימת תוכנית
מיוחדת לתואר שלישי בחקר תחומים אלה ,בחסות
תוכנית תיגר למשפט עברי .התוכנית מיועדת
לתלמידי מחקר מצטיינים המתכוונים לעסוק
בתחומים אלה ,שהינם בעלי תואר שני מחקרי
שנכתב באחת הפקולטאות למשפטים או באחת
המחלקות למדעי היהדות ,ואשר התיזה שלהם
עסקה בנושא הקשור לחקר ההלכה או המשפט
העברי .תלמידי התוכנית ישתלבו בסדנת המחקר
של תוכנית תיגר ובסמינר החוקרים במשפט עברי
וכן בפעילויות נוספות בתחומי ההלכה והמשפט
העברי המתקיימות בפקולטה.

תואר שני
עם תזה
במשפטים
LL.M.

הוראות כלליות
א .למען הסר ספק ,הלימודים לתואר אינם במסגרת
תוכנית מובנית.
ב .סטודנט שלא יעמוד בתנאים יעבור למסלול לימודים
ללא תזה.
ג .הלימודים מתחילים עם פתיחת שנת הלימודים
האקדמית ונמשכים שנתיים (ארבעה סמסטרים).
ד .יודגש ,כי עמידה בכל התנאים המוקדמים המפורטים
לעיל אינה מבטיחה קבלה ללימודים.
ה .הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה
את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר
מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.
ו .כל המלצה של הוועדה הפקולטטיבית מותנית באישור
הוועדה האוניברסיטאית.

חובות הלימודים להשלמת התזה

רישום לתואר שני עם תזה

חובות הלימודים במסלול להשלמת תזה יכללו:
א .הגשת הצעת מחקר ועבודת מחקר (תזה).
ב .חובת שמיעה של שני קורסי חובה מחקריים.
ג .סטודנטים בתואר שני במסלול השלמת תזה ימלאו אחר
דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימוד האנגלית
ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שני.

ההרשמה ללימודי התואר השני מתבצעת באתר
בית-הספר ללימודים מתקדמים עד סוף חודש יוני:
graduate-school.biu.ac.il
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:
א .גיליון ציוני תואר ראשון.
ב .מסמך רשמי המעיד על דירוג בכיתה עם סיום
התואר הראשון.
ג .הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע.
ד .הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה.
ה .שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם
היכרות קודמת עם המועמד.
ו .עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך
לימודי התואר הראשון.

הלימודים מתחילים עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית
ונמשכים שנה אחת.

רישום להשלמת תזה
המסלול מיועד לבוגרי תואר שני ללא תזה במשפטים ובתנאי
שעמדו בתנאים כדלקמן:
א .ציון ממוצע  85לפחות בלימודי התואר השני.
ב .ציון  85באחד הסמינריונים ו 90-בסמינריון האחר.

השלמת
תזה לבעלי
תואר שני
ללא תזה
LL.M.

המבקשים להתקבל למסלול יצרפו לבקשתם:
א .גיליון ציוני תואר שני.
ב .מסמך רשמי המעיד על דירוג בכיתה עם סיום התואר השני.
ג .הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע.
ד .הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה.
ה .שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם היכרות
קודמת עם המועמד.
ו .עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר השני.
הוראות כלליות
א .עמידה בכל התנאים המוקדמים המפורטים לעיל אינה
מבטיחה קבלה ללימודים.
ב .הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את
שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר מבין אלו
שעמדו בתנאי הקבלה.
ג .המלצות של הוועדה הפקולטטיבית מותנות באישור הוועדה
האוניברסיטאית.

מדור תארים מתקדמים מחקריים
הפקולטה למשפטים
03-5318816
Ravit.engelsman@biu.ac.il
biu.ac.il/law
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן
barilan lawfaculty

