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לימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה מציע תואר מוסמך ב מנייםמרכז ללימודים גרה
 מחקרי(. -)מסלול מחקרי ובמסלול לא ותרבות

 : מדעי החברה, מדעי הרוח ומשפטים.בשלוש פקולטותתכנית הלימודים מעוגנת 
 

 תנאי הקבלה
ת משפטים מכל המוסדולנית מיועדות לבוגרי הפקולטות למדעי החברה, למדעי הרוח וכתה

 לפחות 80המוכרים על ידי האוניברסיטה העברית, שציון הגמר שלהם הוא  הלהשכלה גבוה
 .למסלול המחקרילפחות  85-מחקרי ו-עבור המסלול הלא

מחקרי למסלול המחקרי בתנאי שנלמדו קורסי מוסמך -ניתן לעבור מהמסלול הלאבהמשך, 
 85בודת סמינריונית בציון , כולל עלפחות 85בציון ממוצע של לפחות,  ז”נ 20בהיקף של 

 לפחות.
 

, שבהם חייבים להשתתף כל סדנות סימולציהו קורסים מתודולוגיים ,בנוסף לקורסי יסוד
 תחומי התמחות: חמישהב, התכנית מציעה לימודים יםתלמידה

 פוליטיקה וכלכלה 

 משפט ויחסים בינלאומיים 

 גאוגרפיה ולימודים עירוניים 

 היסטוריה וסוציולוגיה 

  ,פילוסופיה, תרבות ואמנותספרות 
 

אך כל התלמידים חייבים , ידיעת השפה הגרמנית אינה מהווה תנאי מוקדם לקבלה לתכנית
 כתנאי לקבלת התואר.גרמנית מלימודי פטור להציג  גרמנית למתקדמים אוב מבחןלעבור 

דע נדרשים להוכיח יגרמנית ובתרבות הגרמנית השפה להתמחות במועמדים המעוניינים 
 בעת ההרשמה לתכנית. בגרמנית ברמת מתחילים
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 בנה הלימודיםמ
 

 בשני מסלולים: מתקיימיםהלימודים 
 מסלול  מחקרי )מסלול א'( ומסלול לא מחקרי )מסלול ב'(.

 

 (נ"ז 38מחקרי ) -מסלול א' 

 לימודים לתואר שלישי.למשך הלהלימודים במסלול זה הם תנאי 
מתוך חמשת מסלולי ההתמחות. מבנה תכנית  שנייםעל התלמיד במסלול זה לבחור 

 התכנית, תוך התחשבות ב: יועצתהלימודים האישית ייקבע עם 
 תחום ההתמחות של התלמיד בלימודיו לתואר הראשון א.
 בתכנית. התלמיד, מבין חמשת התחומים המוצעים  שבחרתחומי ההתמחות  ב.
 

  נ"ז( 8קורסי יסוד )
י היסוד של התכנית, אשר אינם נכללים בתחומי הקורסים ייבחרו מתוך רשימת קורס

 .ההתמחות של התלמיד
 

 נ"ז( 18קורסי חובה )
 נ"ז(  2)שנה א' /  'ולוקוויום של פורום אירופה אהק .1
 נ"ז( 2' / בסדנה לתלמידי מחקר של פורום אירופה )שנה  .2
 נ"ז( 4ב' )-בשנה א' ו יםמתודולוגי יםקורס .3
 נ"ז( 2ת סימולציה )וסדנ .4
 נ"ז(* 8) או קורסי גרמנית מקצועית לימודי גרמנית ברמת מתקדמים .5

 
שיעורי גרמנית על מנת להגיע לרמת  ללמוד* תלמידים אשר במסגרת הלימודים בתכנית נדרשים 

קורסים ללימוד השפה הגרמנית ברמת ב נ"ז 8עד הכרה של , יכולים לקבל פטוראו לרמת  מתקדמים
 רסיטה העברית.מתקדמים שמציעה האוניב

מכסת הנ"ז ישלים את  ,נ"ז 8-קורסי שפה ברמת מתקדמים בהיקף נמוך מ עליו להשליםתלמיד ש
 .מחקרי(-צעים במסלול הלאו)כולל קורסי בחירה המ מהקורסים המוצעים בתכנית הלימודים לתואר

 
 נ"ז( 12קורסי חובת בחירה )

 נ"ז( 8תחומי ההתמחות ) ניבש קורסי סמינר .1
 נ"ז( 4) הסמינרתיבת עבודה סמינריונית באחד מקורסי כ .2
 

 מהציון הכללי( 35%עבודת מחקר )
בהנחיית מרצה מן הפקולטה למדעי החברה, למשפטים או למדעי הרוח.  העבודה תיכתב

העבודה תיבדק על ידי שני מורים ותהיה, יחד עם הציון הסופי, בסיס לקביעת זכאותו של 
 .אר שלישיהתלמיד להמשיך ללימודי תו

 

 נ"ז( 48מחקרי )-לא -מסלול ב' 

 מתוך חמשת מסלולי ההתמחות. שלושהעל התלמיד במסלול זה לבחור 

 
  נ"ז( 8קורסי יסוד )

הקורסים ייבחרו מתוך רשימת קורסי היסוד של התכנית, מתחומים שאינם נכללים בתחומי 
 .ההתמחות של התלמיד

 
 נ"ז( 16קורסי חובה )

 נ"ז( 4) 'ב-ו 'אירופה לתלמידי מחקר א קולוקוויום של פורוםה .1
 נ"ז( 2קורס מתודולוגי בשנה א' ) .2
 נ"ז( 2סדנת סימולציה ) .3
 * נ"ז( 8) או קורסי גרמנית מקצועית לימודי גרמנית ברמת מתקדמים .4



 

  
שיעורי גרמנית על מנת להגיע לרמת  למודל* תלמידים אשר במסגרת הלימודים בתכנית נדרשים 

קורסים ללימוד השפה הגרמנית ברמת ב נ"ז 8עד  הכרה של , יכולים לקבלפטוראו לרמת  מתקדמים
 מתקדמים שמציעה האוניברסיטה העברית.

מכסת הנ"ז ישלים את  ,נ"ז 8-קורסי שפה ברמת מתקדמים בהיקף נמוך מ שעליו להשליםתלמיד 
 .מהקורסים המוצעים בתכנית הלימודים לתואר

 
 נ"ז( 12)קורסי חובת בחירה 

 נ"ז( 8תחומי ההתמחות ) תשלושב קורסי סמינר .1
 נ"ז( 4כתיבת עבודה סמינריונית באחד מקורסי הסמינר ) .2
 

 נ"ז( 12קורסי בחירה )
קורס אחד לפחות  ;נ"ז(  8) או הבחירה בחירההיסוד, חובת הקורסים מרשימת קורסי  .1

 יהיה קורס סמינר.
 נ"ז( 4כתיבת עבודה סמינריונית בקורס הסמינר ) .2

 


