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 : מטרת הלימודים

 להכשיר חוקרים שמסוגלים לכתוב מחקרים אקדמיים בפילוסופיה ברמה הגבוהה ביותר. 

 

 :קבלהתנאי 

 בתזה. 90-לפחות בלימודי התואר, ו 85תואר שני בפילוסופיה במסלול עם תזה, בציון של . 1

תואר שני בתחום אחר במסלול עם תזה, בציונים הנ"ל, ובכפוף לתנאי של לימודי השלמה )ר' . 2

 להלן(.

  .מציאת מנחה בחוג שיסכים להדריך את העבודה .1

 המתוכנן.הגשת 'הצהרת כוונות' שבה יוצג המחקר  .2

מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות  .3

שלוחות בישראל אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת 

 . GRE -ה

 

 הנחיות להגשת מועמדות:

 על המועמדים להעביר למזכירות החוג את המסמכים הבאים:

 ברית ובאנגלית.קורות חיים בע .1

 השני ושל ציון התזה.הראשון וגיליונות הציונים של התואר  .2

 אישור זכאות לתואר שני. .3

 אישור מהמנחה או המנחים על הסכמתם להנחות את העבודה. .4

הצהרת כוונות של לא פחות משלושה עמודים מודפסים ברווח כפול, שבה יוצג בקווים  .5

 כלליים המחקר המתוכנן.

 ות באנגלית.תקציר הצהרת הכוונ .6

שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה, אחד ממכתבי ההמלצה יהיה ממנחה עבודת הגמר  .7

 המחקרית .)תיזה(.

 

 

 או בסמסטר ב.  ,: ניתן להגיש מועמדות בכל עת. את הלימודים ניתן להתחיל בסמסטר אמועדי קבלה

 שנים. 4הלימודים התקני ללימודי התואר השלישי הוא  ך: משמבנה הלימודים

, המוקדש לכתיבת הצעת המחקר )לא יעלה על שנה(, שלב מחקר אלימודים מחולקים לשני שלבים: ה

 המוקדש לכתיבת עבודת הדוקטוראט  אשר לא יעלה על שלוש שנים. ,שלב מחקר בו

 

שש"ס, וחייבים להשתתף  4תלמידי התואר השלישי חייבים ללמוד שני סמינרים של : תוכנית הלימודים

 שש"ס.  2 של החוג בהיקף נטיםבסדנת הדוקטור
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שנת השלמות שבה חייבים ב ו: מועמדים שאין להם תואר ראשון או שני בפילוסופיה יהיתוכנית ההשלמות

)שבהם יגישו עבודות סמינריוניות(. הוועדה לתואר שלישי  שלושה קורסי מבוא ושני סמינריםילמדו 

 עמדים ולתחום ההתמחות שלהם.רשאית לשנות דרישות אלה בהתאם להכשרה הקודמת של המו

 

 הגשת עבודת הדוקטוראט לשיפוט

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה בחתימת המנחה לוועדה החוגית, וזו תעביר אותה לרשות 

 ללימודים מתקדמים לשיפוט. 

 

 מסלול ישיר לדוקטוראט

 תנאי קבלה

 לפחות 92ציון משוקלל של ב"ל, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחובפילוסופיה תואר ראשון  א(

 . בכל התואר 90, וציון משוקלל של בפילוסופיה

 ב( שתי המלצות.

 ג( כתיבה פילוסופית ברמה גבוהה.

 ד(הסכמת מנחה.

 

 מבנה הלימודים

 שש"ס.  28מתכנית המ"א של החוג בהיקף של  השלים קורסים בציון מספרילהתלמיד נדרש  (א

על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולקבל בכל אחת מהן ציון  ,במסגרת היקף הלימודים הנ"ל ג(

 .לפחות 90

 .את הצעת המחקרללימודיו  הסמסטר השלישיתום עד גיש להמיד תלעל ה ד(

 למעמד שלידי הוועדה לתואר שלישי, יעבור -ה( לאחר שהתלמיד מילא את כל חובותיו והצעתו אושרה על

 , במסגרת המסלול הישיר לדוקטוראט.דת מוסמךויקבל תעו "תלמיד מחקר שלב ב'"

 


