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 מטרת הלימודים

 
מים מסוימים לימודי התואר השני מיועדים להעמיק את ידיעותיו של התלמיד בפילוסופיה, ולאפשר התמחות בתחו

 )במסלול  א'( או בחינות גמר )במסלול ב'(. תזה-מחקרית בפילוסופיה. הלימודים כוללים כתיבת עבודת גמר

 
 

 מבנה הלימודים
 

  בחוגמסלולי הלימוד 

 107201-17-01. מסלול א' כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית  1

 107202-17-01. מסלול ב' כולל בחינות גמר 2

  

 תנאי קבלה
 

 80לפחות, ציון סופי של  85, בציון סופי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ראשון בפילוסופיה תואר

לפחות בחוג השני, ואישור הוועדה החוגית לתואר שני.  מועמד שיש לו תואר ראשון בתחום אחר, שאינו פילוסופיה, 

בלימודי השלמה שייקבעו לו ע"י הוועדה החוגית  לפחות בלימודי התואר הראשון, ובנוסף יחויב 80חייב בציון ממוצע 

 לתואר שני.

מועמד שיש לו תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב במבחן בעברית, כתנאי 

 לקבלתו. פטורים ממבחן זה תלמידים שסיימו תיכון בשפה העברית.

י אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגר

או בלימודי השלמה במסגרת התואר  GRE-באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה
 הראשון.

 

 בפילוסופיה לתלמידי משפטים תואר שני

 

 107201-17-02מסלול א' כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית  

                                                     107202-17-02מר מסלול ב' כולל בחינות ג

 

 התואר השני את לימודי מטרת התוכנית לאפשר לתלמידים מצטיינים במשפטים המתעניינים בפילוסופיה להתחיל 

ראשון . תלמידים במסלול זה חייבים להשלים את לימודי התואר ההחל משנה ג' ללימודיהם במשפטים בפילוסופיה

  במשפטים ואת לימודי ההשלמה בפילוסופיה לתואר שני עד סוף שנה ד' ללימודיהם באוניברסיטה.

 

 

 תנאי קבלה

 על תנאי:

 .80נ"ז בלימודי התואר הראשון במשפטים, בממוצע של לפחות  70לפחות 

 . 80בממוצע של לפחות לתואר שני השלמה בפילוסופיה ה חובות 
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 מן המניין:

 )בנוסף לתנאים הנ"ל(. 80תואר ראשון במשפטים בציון סופי של לפחות 

 
  ורציונאליות המדע בפילוסופיה של שני לתואר התמחות תכנית

 
 107201-17-03מסלול א' כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית  

 107202-17-03מסלול ב' כולל בחינות גמר 

  
 

 התאוריות של המושגיים ביסודות עוסקת ורציונאליות המדע לש בפילוסופיה בהתמחות ייחודיתה לימודיםה תכנית

 הקוונטים מכניקת ( כיום המודרני המדע ועד -17 ה המאה של המדעית מהמהפכה במדע המרכזיות

 ובשאלת והחברה הטבע מדעי של ועוד( במתודולוגיה בביולוגיה האבולוציה תורת ,בפיזיקה היחסות ותורת

 .המדע של הרציונאלית ההצדקה

 המודרני המדע בחזית הנמצאות פתוחות בשאלות ועוסקת וביקורתית יצירתית חשיבה מטפחת התכנית

 .המדע של והפילוסופיה

 

 שנתיים במסלול ללא תיזה ושלוש שנים במסלול עם תיזה. ם: הלימודי משך

 הלימודים מתקיימים במתכונת של פעמיים בשבוע, בדרך כלל בימי שישי וביום נוסף.

 

 .לפחות 80 של ממוצע בציון  )ל"בחו מקבילה או(  בארץ מוכרת מאוניברסיטה ואר ראשוןת  :הקבל תנאי

 

ית מחקרעם כתיבת עבודת גמר  במסלול שני תואר לקראת לימודים המשךלתלמידים מצטיינים התוכנית מאפשרת 

 .דוקטורטוהמשך לימודים ל

 

 .   הערה: פתיחת התוכנית במתכונת הנ"ל מותנית במספר הנרשמים*

 

 
 תואר שני קראת לימודי השלמות ל

 
 , חייבים בלימודילפחות  80בציון סופי של  תואר ראשון מחוג אחר שאינו פילוסופיה בעלימועמדים לתואר שני, 

 : את הקורסים הבאים , הכולליםשש"ס 12השלמה של 

 פילוסופיה יוונית

 פילוסופיה חדשה

  בפילוסופיה.  מבוא לתחום כלשהו

 

של כל תלמיד.  רקע האקדמיל להוסיף או לגרוע מדרישות ההשלמה בהתאםרשאית וגית לתואר שני הוועדה הח

 .לימודי ההשלמה לא ישתרעו על פני יותר משנה אחת

עברית, חייבים במבחן בעברית  מועמדים שיש להם תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה

 בשפה העברית. ועמדים שסיימו תיכוןכתנאי קבלה להשלמות. פטורים ממבחן מ

 


