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תנאי הקבלה
התכנית מיועדות לבוגרי הפקולטות למדעי החברה ,למדעי הרוח ולמשפטים מכל המוסדות
להשכלה גבוהה המוכרים על ידי האוניברסיטה העברית ,שציון הגמר שלהם הוא  80לפחות
עבור המסלול הלא-מחקרי ו 85-לפחות למסלול המחקרי.
בהמשך ,ניתן לעבור מהמסלול הלא-מחקרי למסלול המחקרי בתנאי שנלמדו קורסי מוסמך
בהיקף של  20נ”ז לפחות ,בציון ממוצע של  85לפחות ,כולל עבודת סמינריונית בציון 85
לפחות.
התכנית מקיימת לימודים המתבססים על קורסים במספר תחומים מרכזיים:
 פוליטיקה ,כלכלה ומשפט
 היסטוריה ,חברה ותרבות
 משולב.
יש ללמוד את קורסי חובת הבחירה מתוך תחום אחד .הקורסים ונושאי העבודות ייקבעו
בתיאום עם המדריך ו/או יועץ התכנית.
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מבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:
מסלול מחקרי (מסלול א') ומסלול לא-מחקרי (מסלול ב').
מסלול א' – מחקרי ( 38נ"ז)
קורסי חובה ( 20נ"ז)
 הקולוקוויום של פורום אירופה א' (שנה א'  2 /נ"ז)
 סדנה לתלמידי מחקר של פורום אירופה (שנה ב'  2 /נ"ז)
 קורסים מתודולוגיים בשנה א' ו-ב' ( 4נ"ז)
 קורס מבוא לאיחוד האירופי ( 4נ"ז)
 קורס בנושא יחסי ישראל והאיחוד האירופי ( 2נ"ז)
 קורס מבוא לדיני האיחוד האירופי ( 2נ"ז)
 קורס בנושא היסטוריה ,תרבות וחברה אירופית ( 2נ"ז)
 סדנות סימולציה ( 2נ"ז)
קורסי חובת בחירה ( 8נ"ז)
קורסים מרשימת חובת הבחירה
עבודה סמינריונית ( 4נ"ז)
התלמיד יכתוב עבודה סמינריונית אחת ( 4נ"ז) באחד מקורסי הסמינר מתוך רשימת קורסי
החובה או חובת הבחירה של התכנית.
קורסי בחירה ( 6נ"ז)
קורסים מתוך רשימת קורסי החובה ,חובת הבחירה ו/או קורסי בחירה של התכנית.
עבודה מחקרית ( 35%מהציון הכללי)
העבודה תיכתב בהנחיית מרצה מן הפקולטות למדעי החברה ,למדעי הרוח או למשפטים,
תיבדק על ידי שני מורים ותהווה ,יחד עם הציון הסופי לתואר ,בסיס לקביעת זכאותו של
התלמיד להמשך לימודים לתואר שלישי.
שפה זרה
ידיעת שפה אירופית מלבד אנגלית אינה מהווה תנאי מוקדם לקבלה לתכנית ,אך כל
התלמידים נדרשים לידיעת אחת מן השפות הבאות ברמת מתקדמים או ברמת פטור לשם
קבלת התואר :צרפתית ,גרמנית ,איטלקית או ספרדית.
נקודות הזכות עבור למידת קורסי שפה לא ייכללו בממוצע נקודות הזכות לתואר.
סטודנטים דוברי אחת מן השפות הנ"ל ו/או סטודנטים שלמדו אחת מן השפות הנ"ל ברמת
מתקדמים במהלך לימודי הבוגר ,פטורים מלימודי שפה נוספת.

2

מסלול ב' – לא מחקרי ( 42נ"ז)
קורסי חובה ( 18נ"ז)
 הקולוקוויום של פורום אירופה לתלמידי מחקר א' ו-ב' ( 4נ"ז)
 קורס מתודולוגי בשנה א' ( 2נ"ז)
 קורס מבוא לאיחוד האירופי ( 4נ"ז)
 קורס בנושא יחסי ישראל והאיחוד האירופי ( 2נ"ז)
 קורס מבוא לדיני האיחוד האירופי ( 2נ"ז)
 קורס בנושא היסטוריה ,תרבות וחברה אירופית ( 2נ"ז)
 סדנות סימולציה ( 2נ"ז)
קורסי חובת בחירה ( 8נ"ז)
קורסים מתוך רשימת חובת הבחירה
עבודה סמינריונית ( 4נ"ז)
התלמיד יכתוב עבודה סמינריונית אחת ( 4נ"ז) באחד מקורסי הסמינר מתוך רשימת קורסי
החובה או חובת הבחירה של התכנית.
קורסי בחירה ( 8נ"ז)
קורסים מתוך רשימת קורסי החובה ,חובת הבחירה ו/או קורסי בחירה של התכנית.
עבודת סמינריונית ( 4נ"ז)
התלמיד יכתוב עבודה סמינריונית ( 4נ"ז) באחד מקורסי הסמינר מתוך רשימת קורסי
החובה ,חובת הבחירה או הבחירה של התכנית.
שפה זרה
ידיעת שפה אירופית מלבד אנגלית אינה מהווה תנאי מוקדם לקבלה לתכנית ,אך כל
התלמידים נדרשים לידיעת שפה אירופית נוספת ברמת מתקדמים או ברמת פטור לשם
קבלת התואר .במסלול הלא-מחקרי ,כל שפה אירופית תוכר ,אם התלמיד ימציא מסמך
רשמי המעיד על ידיעת השפה*.
נקודות הזכות עבור למידת קורסי שפה לא ייכללו בממוצע נקודות הזכות לתואר.
סטודנטים דוברי שפה אירופית נוספת ו/או סטודנטים שלמדו שפה אירופית נוספת ברמת
מתקדמים במהלך לימודי הבוגר ו/או סטודנטים שיציגו הוכחה על לימודי שפה במוסד מוכר*
אחר בארץ או בעולם ,פטורים מלימודי שפה נוספת באוניברסיטה .סטודנט שניגש לבחינות
בגרות בשפה מסוימת במדינה אחרת יהיה פטור.
* מוסד מוכר – אוניברסיטה או אחד המכונים המוסמכים להנפיק אישור על ידיעת השפה
בהתאם למדד האירופי להערכת שפות ,כגון :מכון גתה ,מכון סרוונטס ,רומאן גארי ,דאנטה
אלגיירי.
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