פרק ג'  -סדרי הרשמה ותנאי קבלה
כללי
הלימודים בפקולטה למדעי החברה נלמדים בשני שלבים :לימודי התואר הראשון )בוגר( ולימודים
מתקדמים )מוסמך ודוקטורט(.
לימודי התואר הראשון נמשכים שלוש שנים ומטרתם להקנות לתלמיד השכלה כללית ואקדמית-
מקצועית .תלמיד המסיים את חוק לימודיו מקבל את התואר "בוגר במדעי החברה" ).(B.A
לימודי התואר השני נמשכים שנתיים )למעט לימודי פסיכולוגיה במגמה הנוירופסיכולוגית
במסלול היישומי הנמשכים שלוש שנים( .מטרתם לאפשר לתלמיד העמקת ידיעותיו בתחום
התמחותו והקניית דרכי עבודה מדעית .תלמיד המסיים את חוק לימודיו מקבל את התואר
"מוסמך במדעי החברה" ).(M.A
לימודי התואר השלישי נמשכים שנתיים לפחות לאחר סיום לימודי התואר השני ,או לאחר שנה
בלימודי המוסמך במסלול הישיר .לפרטים נוספים יש לפנות לרשות לתלמידי מחקר.
הרשמה
הרשמת מועמדים לאוניברסיטה ,הן ללימודי תואר ראשון והן ללימודי תואר שני ,מתבצעת אך
ורק על ידי המשרד לקבלת תלמידים .הרשמת מועמדים מחו"ל תתבצע במשרד לקבלת תלמידים
מחו"ל .החל משנת הלימודים תשס"ז ,גם בוגרי האוניברסיטה העברית יבצעו את הרשמתם
לתואר שני במשרד לקבלת תלמידים .פרטים מלאים על נהלי הרשמה ומועדיה מופיעים במדריך
לנרשם ,המתפרסם מדי שנה וניתן לרכישה באקדמון .קבלת מידע והרשמה אפשרית גם דרך
האינטרנט באתר  . http://info.huji.ac.ilכמו כן ,ניתן לפנות למשרד לקבלת תלמידים בדוא"ל
.admission@savion.huji.ac.il
הפסקת לימודים
תלמיד או מועמד המפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים )גם אם לא הגיש תכנית לימודים(,
חייב להודיע על כל במכתב רשום למדור לחשבונות סטודנטים ולמזכירות תלמידים בפקולטה,
בהתאם לתקנות שמפורסמות בחוברת "הסברים לסדרי הרשמה ותשלום".
חידוש לימודים
תלמיד שהתקבל ללימודים בחוג  /פקולטה אך לא מימש קבלתו ,יידרש להירשם מחדש ולעמוד
בתנאי קבלה .בכלל זה ,תלמיד שהחל את לימודיו ,ולא סיים את חובות שנה א' בחוג.
 .1תלמיד ותיק ,שהפסיק את לימודיו לתקופה אחת של עד שתי שנות לימוד רצופות ,יגיש
בקשה בכתב לועדת ההוראה של הפקולטה ויהיה רשאי לחזור ללימודים באותו תחום
מבלי שירש להתקבל מחדש לתחום זה .ההחלטה בנוגע להכרה בלימודיו הקודמים
ולהמשך לימודיו היא בסמכותה של ועדת ההוראה של הפקולטה.
 .2תלמיד ותיק ,שהפסיק לימודיו ואינו עונה על ההגדרה הקודמת )סעיף  ,(1יגיש בקשה
בכתב לועדת הוראה של הפקולטה .ההחלטה אם לקבלו ללימודים לשנה מתקדמת
בתואר או לדרוש ממנו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לחוג ,וכן ההחלטה בנוגע להכרה
בלימודיו הקודמים היא בסמכותה של ועדת ההוראה של הפקולטה.
הבקשה לחידוש לימודים תוגש לועדת ההוראה מספר חודשים לפני תחילת הסמסטר  /השנה ,כדי
לאפשר מתן תשובה קודם תקופת הרישום לקורסים.
תקופת הלימודים לתואר בוגר
 .1הלימודים לקראת תואר "בוגר במדעי החברה" נמשכים שלוש שנים ,והם מורכבים
מלימודי חובה ,לימודי בחירה וסמינריונים.
 .2לא יקבל תלמיד את התואר "בוגר המדעי החברה" אלא אם סיים את כל בחינותיו
ומילא את יתר התחייבויותיו על פי התקנון ,לא יאוחר מארבע שנים מיום תחילת
לימודיו בפקולטה.

 .3תלמיד שלא השלים חובותיו תוך ארבע השנים האמורות ,יופסקו לימודיו .תלמיד
שלימודיו הופסקו ,יהיה רשאי להירשם מחדש לאחר שנתיים ,אם יעמוד בתנאי
הקבלה.
 .4דין לימודיו של תלמיד הנרשם מחדש ייקבעו על ידי ועדת ההוראה ובהתאם לתכנית
הלימודים הנהוגה באותו מועד.
 .5בנסיבות חריגות בלבד ובאישור ועדת ההוראה ,תאושר הארכה לשנה חמישית
ואחרונה.
הפסקת לימודים וחידושם
.6
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תלמיד רשאי לבקש ,בכתב ,הפסקת לימודים לתקופה שלא תעלה על שנתיים.
תלמיד המפסיק את לימודיו ,חייב להודיע על כך בכתב הן למדור לחשבונות
סטודנטים והן למזכירות התלמידים בפקולטה.
תלמיד חדש שלא מימש לימודיו בשנה האקדמית שבה התקבל ,יידרש להירשם
מחדש ולעמוד בתנאי הקבלה .כלל זה חל גם על תלמידים שהגישו תכנית לימודים
אך ,לא נבחנו באף קורס באותה התכנית אליהם התקבלו.
תלמיד ותיק לתואר בוגר ,שרשאי היה להמשיך את לימודיו אך הפסיקם לתקופה
אחת של עד שתי שנות לימוד רצופות ,יהיה רשאי לחזור ללימודים באותו תחום
מבלי שיהיה עליו להתקבל מחדש לתחום זה .ההכרה בנוגע ללימודיו הקודמים היא
בסמכותה של ועדת ההוראה של הפקולטה.
תלמיד ותיק לתואר בוגר שאינו עונה על ההגדרה כאמור בסעיף הקודם ,ומבקש
לחדש לימודיו ,ההחלטה אם לקבלו ללימודים לשנה מתקדמת בתואר או לדרוש
ממנו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לחוג ,וכן ההכרה בלימודיו הקודמים היא
בסמכותה של ועדת ההוראה של הפקולטה.

תקופת הלימודים לתואר מוסמך
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הלימודים לקראת תואר "מוסמך במדעי החברה" נמשכים שנתיים ,והם מורכבים
מלימודי חובה ,לימודי בחירה וסמינריונים.
לא יקבל תלמיד את התואר "מוסמך המדעי החברה" אלא אם סיים את כל בחינותיו
ומילא את יתר התחייבויותיו על פי התקנון ,לא יאוחר משלוש שנים מיום תחילת
לימודיו בפקולטה.
תלמיד שלא השלים חובותיו תוך שלוש השנים האמורות ,יופסקו לימודיו .תלמיד
שלימודיו הופסקו ,יהיה רשאי להירשם מחדש לאחר שנתיים ,אם יעמוד בתנאי
הקבלה.
דין לימודיו של תלמיד הנרשם מחדש ייקבעו על ידי ועדת ההוראה ובהתאם לתכנית
הלימודים הנהוגה באותו מועד.
בנסיבות חריגות בלבד ובאישור ועדת ההוראה ,תאושר הארכה לשנה רביעית
ואחרונה.

הפסקת לימודים וחידושם
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תלמיד רשאי לבקש ,בכתב ,הפסקת לימודים לתקופה שלא תעלה על שנתיים.
תלמיד המפסיק את לימודיו ,חייב להודיע על כך בכתב הן למדור לחשבונות
סטודנטים והן למזכירות התלמידים בפקולטה.
תלמיד חדש שלא מימש לימודיו בשנה האקדמית שבה התקבל ,יידרש להירשם
מחדש ולעמוד בתנאי הקבלה .כלל זה חל גם על תלמידים שהגישו תכנית לימודים
אך ,לא נבחנו באף קורס באותה התכנית אליהם התקבלו.
תלמיד ותיק לתואר מוסמך המבקש לחדש לימודיו ,ההחלטה אם לקבלו ללימודים
לשנה מתקדמת בתואר או לדרוש ממנו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לחוג ,וכן
ההכרה בלימודיו הקודמים היא בסמכותה של ועדת ההוראה של הפקולטה.

החלפת חוגים
החלפת חוגים במסגרת הפקולטה אפשרית עד שלושה שבועות מתחילת סמסטר א' ועד שבועיים
מתחילת סמסטר ב' ,בהתאם לכושר הקליטה של החוגים המבוקשים .המעבר לחוג אחר כרוך
לעתים בעמידה בחתכי קבלה שונים .בכל מקרה של החלפת חוג לימודים יש לפנות למשרד לקבלת
תלמידים.
קבלה לשנים מתקדמות
מועמד שלמד לימודים אקדמיים באוניברסיטה אחרת ,יתקבל להמשך לימודים לתואר בוגר
באותו חוג בו למד בהתאם לתנאי הקבלה המפורטים במדריך לנרשם לשנה"ל שבה הוא מעוניין
ללמוד .
לאחר שהמועמד התקבל והגיש טופס לימודים )כנדרש בתכנית הלימודים הרגילה בחוגי לימודיו(,
יוכל להפנות בקשה לועדת ההוראה של הפקולטה להכרת קורסים על סמך לימודיו הקודמים.
פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים
ועדת ההוראה רשאית לפטור תלמיד מלימוד קורסים על סמך לימודים אחרים שלמד התלמיד
באוניברסיטה העברית או במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה ,לאור הישגיו בלימודים ההם )ציון
 80לפחות( .הבקשה תוגש לועדת ההוראה בפקולטה אליה משוייך התלמיד ,בצירוף אישור
לימודים וציונים מקורי ותיאורי קורסים.
לימודים שלא לקראת תואר
המעוניינים ללמוד קורסים שלא לקראת תואר ,יוכלו להתקבל כתלמידים מיוחדים .הקבלה היא
על בסיס מקום פנוי ולפי הכשרתו הקודמת של המועמד.
ההרשמה למסלול זה תתבצע במזכירות לענייני תלמידים בפקולטה .הרישום לקורסים מותנה
באישור המחלקות הרלוונטיות.
הלימודים בתכנית מיוחדת כרוכים בתשלום שכר לימוד )המחושב לפי היקף הלימודים ,דמי
הרשמה ודמי שירותים( .לימודים במעמד מיוחד אפשריים רק לשנה אחת .תלמיד שיתקבל
במעמד זה ,יחוייב בכל חובות הקורס ,ואם יעמוד בהם בהצלחה יוכל לקבל אישור רשמי על כך.
לימודים בין מוסדיים
תלמידים מאוניברסיטאות אחרות ,המבקשים ללמוד קורסים בודדים באוניברסיטה העברית,
יתקבלו כתלמידים מיוחדים .התלמידים יידרשו להציג אישור מאוניברסיטת האם שמפנה אותם.

