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המרכז ללימודים גרמניים מציע תואר מוסמך בלימודי גרמניה בת ימינו :פוליטיקה ,חברה
ותרבות (מסלול מחקרי ובמסלול לא-מחקרי).
תכנית הלימודים מעוגנת בשלוש פקולטות :מדעי החברה ,מדעי הרוח ומשפטים.
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.
בנוסף לקורסי יסוד ,קורסים מתודולוגיים וסדנות סימולציה ,שבהם חייבים להשתתף כל
התלמידים ,התכנית מציעה לימודים בחמישה תחומי התמחות:
 פוליטיקה וכלכלה
 משפט ויחסים בינלאומיים
 גאוגרפיה ולימודים עירוניים
 היסטוריה וסוציולוגיה
 ספרות ,פילוסופיה ,תרבות ואמנות
ידיעת השפה הגרמנית אינה מהווה תנאי מוקדם לקבלה לתכנית ,אך כל התלמידים חייבים
לעבור מבחן בגרמנית למתקדמים או להציג פטור מלימודי גרמנית כתנאי לקבלת התואר.
מועמדים המעוניינים להתמחות בשפה הגרמנית ובתרבות הגרמנית נדרשים להוכיח ידע
בגרמנית ברמת מתחילים בעת ההרשמה לתכנית.

מבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:
מסלול מחקרי (מסלול א') ומסלול לא מחקרי (מסלול ב').
מסלול א'  -מחקרי ( 38נ"ז)
הלימודים במסלול זה הם תנאי להמשך ללימודים לתואר שלישי.
על התלמיד במסלול זה לבחור שניים מתוך חמשת מסלולי ההתמחות .מבנה תכנית
הלימודים האישית ייקבע עם יועצת התכנית ,תוך התחשבות ב:
א .תחום ההתמחות של התלמיד בלימודיו לתואר הראשון
ב .תחומי ההתמחות שבחר התלמיד ,מבין חמשת התחומים המוצעים בתכנית.
קורסי יסוד ( 8נ"ז)
הקורסים ייבחרו מתוך רשימת קורסי היסוד של התכנית ,אשר אינם נכללים בתחומי
ההתמחות של התלמיד.
קורסי חובה ( 18נ"ז)
 .1הקולוקוויום של פורום אירופה א' (שנה א'  2 /נ"ז)
 .2סדנה לתלמידי מחקר של פורום אירופה (שנה ב'  2 /נ"ז)
 .3קורסים מתודולוגיים בשנה א' ו-ב' ( 4נ"ז)
 .4סדנות סימולציה ( 2נ"ז)
 .5לימודי גרמנית ברמת מתקדמים או קורסי גרמנית מקצועית ( 8נ"ז)*
* תלמידים אשר במסגרת הלימודים בתכנית נדרשים ללמוד שיעורי גרמנית על מנת להגיע לרמת
מתקדמים או לרמת פטור ,יכולים לקבל הכרה של עד  8נ"ז בקורסים ללימוד השפה הגרמנית ברמת
מתקדמים שמציעה האוניברסיטה העברית.
תלמיד שעליו להשלים קורסי שפה ברמת מתקדמים בהיקף נמוך מ 8-נ"ז ,ישלים את מכסת הנ"ז
לתואר מהקורסים המוצעים בתכנית הלימודים (כולל קורסי בחירה המוצעים במסלול הלא-מחקרי).

קורסי חובת בחירה ( 12נ"ז)
 .1קורסי סמינר בשני תחומי ההתמחות ( 8נ"ז)
 .2כתיבת עבודה סמינריונית באחד מקורסי הסמינר ( 4נ"ז)
עבודת מחקר ( 35%מהציון הכללי)
העבודה תיכתב בהנחיית מרצה מן הפקולטה למדעי החברה ,למשפטים או למדעי הרוח.
העבודה תיבדק על ידי שני מורים ותהיה ,יחד עם הציון הסופי ,בסיס לקביעת זכאותו של
התלמיד להמשיך ללימודי תואר שלישי.
מסלול ב'  -לא-מחקרי ( 48נ"ז)
על התלמיד במסלול זה לבחור שלושה מתוך חמשת מסלולי ההתמחות.
קורסי יסוד ( 8נ"ז)
הקורסים ייבחרו מתוך רשימת קורסי היסוד של התכנית ,מתחומים שאינם נכללים בתחומי
ההתמחות של התלמיד.
קורסי חובה ( 16נ"ז)
 .1הקולוקוויום של פורום אירופה לתלמידי מחקר א' ו-ב' ( 4נ"ז)
 .2קורס מתודולוגי בשנה א' ( 2נ"ז)
 .3סדנת סימולציה ( 2נ"ז)
 .4לימודי גרמנית ברמת מתקדמים או קורסי גרמנית מקצועית ( 8נ"ז) *

* תלמידים אשר במסגרת הלימודים בתכנית נדרשים ללמוד שיעורי גרמנית על מנת להגיע לרמת
מתקדמים או לרמת פטור ,יכולים לקבל הכרה של עד  8נ"ז בקורסים ללימוד השפה הגרמנית ברמת
מתקדמים שמציעה האוניברסיטה העברית.
תלמיד שעליו להשלים קורסי שפה ברמת מתקדמים בהיקף נמוך מ 8-נ"ז ,ישלים את מכסת הנ"ז
לתואר מהקורסים המוצעים בתכנית הלימודים.

קורסי חובת בחירה ( 12נ"ז)
 .1קורסי סמינר בשלושת תחומי ההתמחות ( 8נ"ז)
 .2כתיבת עבודה סמינריונית באחד מקורסי הסמינר ( 4נ"ז)
קורסי בחירה ( 12נ"ז)
 .1קורסים מרשימת קורסי היסוד ,חובת הבחירה או הבחירה ( 8נ"ז) ; קורס אחד לפחות
יהיה קורס סמינר.
 .2כתיבת עבודה סמינריונית בקורס הסמינר ( 4נ"ז)

