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 תואר שלישי -תשפ"ב הנחיות רישום לתכנית הלימודים

 

 שלום רב, דוקטורנטים יקרים

 

 .2021באוקטובר  10, בתשפ" חשון' ד יום ראשון,: "בפתשיום ראשון ללימודים בשנה"ל 

 

 בר.-שלח שובר תשלום ומייל מידע על "חלון זמן" לביצוע רישום קורסים במערכת אינמהלך החודש יב 

  9392שובר תשלום ו/או "חלון זמן", יש לפנות למדור שמ"ע בטל'  יתקבלבמידה ולא.* 

 בעת כניסתך . בר-אינערכת מ הרישום לקורסים יתאפשר רק לאחר הסדרת התשלום ויתבצע דרך

 .לקרוא ולאשר את הכתוב נא -מערכת, יש לאשר הצהרה והתחייבות קודם הרישום לקורסיםל

 לאחר מכן, מתחילים את הרישום:

נפתח חלון רישום  ←בשורה העליונה בוחרים "שיבוץ מרשימה"  ←" בצד ימין לוחצים על "ייעוץ וירטואלי

  .לקורסים עפ"י אשכולות. נכנסים לכל אשכול ונרשמים בהתאם

 ע"י האוניברסיטה בקורסי יהדות מחויבים שלישי כפי שצוין במכתב הקבלה, תלמידי תואר ! תזכורת

  .ואנגלית

 המחלקה ללימודי יסוד ביהדות

 אוניברסיטת בר אילן יבוגר םשאינלסטודנטים ש"ש  4

 אוניברסיטת בר אילן סטודנטים בוגריש"ש ל 2

הנלמדים ניתן לראות מגוון קורסים  בר-במערכת אינ

 במחלקה ולבצע רישום עפ"י בחירתך.

מתוקשבים ללא מפגשים קיימים קורסים לידיעתך, 

 .םפרונטליי

 5317279-03 המחלקה ללימודי יסודאתר 

 

 מחלקה לאנגלית כשפה זרהה

יש לבדוק מול המחלקה לאנגלית דרישת חובות האנגלית בתואר 

שני, האם אתם זכאים לפטור מראש או למבחן מיון, שהיקף 

 הקורס ייקבע לאחר הבחינה. 

  035318237 אתר המחלקה לאנגלית 

 

 

 ובתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים בתקנוני האוניברסיטה חשוב מאוד לעיין. 

 .פירוט הבקשה, ומס' ת.ז, שם מלאלכל שאלה/בקשה ניתן לפנות במייל בצירוף 

 Sarit.amiel@biu.ac.il  שרית עמיאל
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 מועדי הרשמה לתכנית הלימודים:  
 

   09/08/2021 שנייום  

   10/08/2021 שלישייום  

   11/08/2021 רביעייום  

  
 
 
 
 
 

 במהלך התואר נ"ז( 16ש"ש ) 8 תכנית הלימודים:
 

 ש"ש חובה( 1שנה א )
 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 14:00יום ב  חובה 1 הולצר פרופ' אלי שיטות חשיבה לדוקט' 77-963-01

 סמ' ב'
 

 ש"ש( 4ש"ש בחירה מתוך  2שנה ב )
 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

מידול נתונים היררכים  77-997-01

 במחקר בחינוך  

 סמסטר קיץ בחירה 1 ד"ר יעקב ישראשווילי

 ימים 3-מרוכז ב

מערכי מחקר  77-9951-01

 מתקדמים

 בחירה 1 ד"ר יעקב ישראשווילי

 

 14:00 יום ה

 סמ' ב'

אופנהיים  יגלד"ר ס מחקר איכותי מתקדם 77-944-01

 שחר

 בחירה 1

 

 18:00יום ב 

 סמ' ב' 

מודלים מתקדמים  77-998-01

 בסטטיסטיקה

 18:00יום ה  בחירה 1 כץ ורד"ר א

 סמ' ב'
 

 ש"ש חובה( 1שנה ג )
 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 14:00יום ב  חובה 1 קרמרסקיפרופ' ברכה  קולוקוויום ניתוח ואיסוף 77-991-01

 ' ב'סמ
 

 ש"ש חובה( 2שנה ד )
 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 יום ב  חובה 2 שמירפרופ' עדינה  קולוקוויום למתקדמים 77-996-01

12:00 – 15:30 

 סמ' א' 

 
 
 !מלימודי תואר שני במחלקה לחינוך או  לבחור קורסים הקשורים לתחום עבודת הדוקטורט בנוסף חובה

 ש"ש.  2בהיקף של )במקרים מסוימים גם במוסדות אחרים( במחלקות אחרות 

 77-3000-01קוד רישום חובה לשבץ  - עבודת שוות ערך לתיזההשלמות: מסלול ב לסטודנטים הלומדים  . 

  האוניברסיטה(.התכנית אינה סופית וייתכנו שינויים )כפוף לאישורי רשויות 

 לשנה"ל הבאות שימו לב! לא ניתן לדחות קורסי חובה

 עד למועד הגשת הדוקטורט 7799901לקוד דיסרטציה כל שנה חובה להרשם 


