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  לימודים לתואר שני
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  מטרת הלימודים
  

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

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

  

  תנאי קבלה
  

  : להלן3 או 2 או 1המועמד ימלא את התנאים המפורטים בסעיף 

, לוסופיה לפחות בפי80בציון סופי של , פיה ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו עבריתובעל תואר ראשון בפילוס. 1

  .אישור הוועדה החוגית לתואר שני.  לפחות בחוג השני76וציון סופי של 

 לפחות בלימודי 80בציון של , בעל תואר ראשון בחוג שאינו פילוסופיה ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו עברית. 2

  . אישור הוועדה החוגית לתואר שני. י הועדה החוגית לתואר שני"לימודי השלמה שייקבעו למועמד ע. התואר הראשון

בציונים סופיים ובתוספת לימודי השלמה ,  בו אינה עבריתבעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה. 3

פטורים ממבחן זה (ציון עובר במבחן בעברית ). בהתאם לחוגים שבהם יש למועמד תואר ראשון (2- ו1כמפורט בסעיפים 

  .אישור הוועדה החוגית לתואר שני). תלמידים שסיימו תיכון בשפה עברית

סיום .  לפחות80ז לקראת תואר זה בציון ממוצע של " נ70 שסיים לפחות ',תלמיד תואר ראשון במשפטים בשנה ג. 4

עם סיום תואר . בתנאים אלה התלמיד יתקבל על תנאי.  לפחות80לימודי השלמה לתואר שני בפילוסופיה בציון ממוצע של 

  .  לפחות ישתנה מעמדו לתלמיד מן המניין80ראשון במשפטים בציון סופי של 

  

  מבנה הלימודים
  

  )תזה( עבודת גמר מחקריתעם   -'  מסלול א. 1

  כולל בחינת גמר   -'  מסלול ב. 2

  

  פירוט קצר של מסלולי הלימוד

  

ובנוסף לכך להכשיר את התלמיד ', מטרת הלימודים'מטרת מסלולי הלימוד הכוללים תזה היא כפי שהוסבר לעיל בסעיף 

מסלולי הלימוד ללא . חקר במסגרת לימודים לתואר שלישיוהכנה להמשך הלימוד והמ, לקראת מחקר עצמאי בפילוסופיה

ועל היקפי , להלן הסבר על המטרות המיוחדות של המסלולים השונים. תזה אינם עוסקים בהכשרה מחקרית שכזאת

   :שעות הלימוד הנדרשים בהם

  'ב-ו' מסלולים א

   .ס" שש36' במסלול ב, ס" שש28' ול אבמסל: ס"היקפי שש. אלה מסלולי הלימוד הסטנדרטיים עבור בוגרי תואר ראשון

  מספרי המסלולים

  )תזה( עבודת גמר מחקריתעם  107201-12-01



  כולל בחינת גמר 107202-12-01

  

  תוכניות לימודים מיוחדות

  מסלולים לתלמידי תואר ראשון בפקולטה למשפטים . 1

  מטרת הלימודים

לתלמידים מצטיינים במשפטים המתעניינים בפילוסופיה להתחיל את מטרת הלימודים במסלולים אלו הינה לאפשר 

משמעות הדבר היא שתלמידים אלה יכולים לסיים . ללימודיהם במשפטים' לימודי התואר השני בפילוסופיה החל משנה ג

  . בתום ארבע שנות לימוד בסך הכל, זמנית-תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה בו

  

  ר אריאל מירב " ד:ראש התוכנית

  

  :מספרי המסלולים

  )תזה( עבודת גמר מחקריתעם  107201-12-02

  כולל בחינת גמר 107202-12-02

  

  מסלולי התמחות בפילוסופיה של המדע. 2

  .הימורים וחוקי הטבע, תכנית לימודים לתואר שני  בפילוסופיה של המדע ורציונאליות הסתברות
  

  מטרת הלימודים
  

 של המדע ורציונאליות היא תכנית לימודים בינתחומית לתואר שני בפילוסופיה עם התמחות התכנית בפילוסופיה

של המדעים השונים היא אחת השאלות המרכזיות ) או ההפרכה(שאלת ההצדקה או הביסוס . בפילוסופיה של המדע

יות המרכזיות היום  בתכני התאור–התכנית עוסקת בשאלות יסוד במדעים השונים . בהיסטוריה של המחשבה האנושית

  . ובשאלת ההצדקה הרציונאלית של המדע. בשיטות המחקר שלהם, במדעי הטבע ומדעי החברה

  
  תנאי קבלה

   לפחות80מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בעולם בציון גמר של ) בכל תחום(תואר ראשון  •

  ראיון קבלה •
  
  

  מבנה הלימודים
  :הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים

  

  )תזה( עם עבודת גמר מחקרית –' מסלול א •
 

בנוסף לכך במהלך הלימודים על .  לפחות בלימודי התואר השני85מותנית בציון ממוצע של ' הקבלה למסלול א

. לפני כתיבת התזה', ולהגיש הצעת מחקר בשנה ב, התלמיד לקבל את הסכמתו של חבר סגל בחוג להדרכת התזה

  . עבודות סמינריוניות2למידים נדרשים לכתוב הת. ס" שש28היקף הלימודים הוא 

  

 )ללא תזה( כולל בחינת גמר –' מסלול ב •

 

 36היקף הלימודים הוא .  לפחות בלימודי התואר70במסלול זה הוא ציון ממוצע של ' לשנה ב' תנאי מעבר משנה א

  . עבודות סמינריוניות ולעבור בחינת גמר3התלמידים נדרשים לכתוב . ס"שש



  
  

  משך הלימודים
 2-כולל הצעת המחקר ו, התלמידים נדרשים לסיים את כל חובות השמיעה בתוך שנתיים): עם תזה(' מסלול א •

  .כתיבת התזה תסתיים לכל המאוחר בתוך שלוש שנים מתחילת הלימודים. העבודות הסמינריוניות

  

 העבודות 3כולל כתיבת , שנתייםהתלמידים נדרשים לסיים את כל חובות השמיעה בתוך ): ללא תזה(' מסלול ב •

  .הסמינריוניות ובחינת הגמר

  
  מאיר חמו'  פרופ:ראש התכנית

  
  :מספרי המסלולים

   
  )תזה( עבודת גמר מחקרית  עם 107201-12-03

     כולל בחינת גמר107202-12-03

  

מוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לפילוסופיה ולספח התמחות בפילוסופיה של המדע הצמוד לאישור 

  .זכאות

 


