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הנחיות להרשמה לתואר שני לשנת הלימודים תשע"ח
על המועמדים לתואר שני:
 .1לבצע הרשמה אינטרנטית רשמית לתואר שני דרך ביה"ס לתארים מתקדמים
/https://dory.os.biu.ac.il/Toar2Web
 .2כל מי שלא נרשם בטופס המקוון של הפקולטה ומעוניין להרשם לתואר שני על
מנת שנוכל לשריין מלגות ,יש למלא טופס זה )גם אם אתם פטורים מבחינה(:
https://goo.gl/forms/j6abqjW8tpGImt3G3

קריטריונים לפטור ממבחן קבלה לתואר שני
מועמדים שממוצע הציונים שלהם בתואר ראשון נמוך מ 85-צריכים לעבור מבחן קבלה.
סף הקבלה לתואר שני הינו ) .80הממוצע אליו אנו מתייחסים הינו הממוצע במדעי החיים
בלבד ,מי שממוצעו נמוך מעט מ 80ומעוניין בלימודים לתואר שני מומלץ שירשם אף הוא
לבחינה(.
רשימת תלמידי שנה ג לפי מס' ת.ז .שפטורים ממבחן קבלה מצורפת בהמשך מכתב זה.
בחינת הקבלה לתואר שני לשנת תשע"ז תתקיים ביום ראשון ,ה , 7/5/2016 -בשעות
 .18:00-20:30יש להרשם למבחן הקבלה בקישור הבא:
https://goo.gl/forms/TjGGWm3syp6VThLB3
במהלך המבחן תקבלו מאמר מדעי באנגלית ותדרשו לענות על  25שאלות אמריקאיות
הקשורות להבנת המאמר.
• אנו מאשרים שימוש במילון אוקספורדי )לא אלקטרוני(.
• על מיקום המבחן תבוא הודעה בהמשך.
הקבלה לתואר שני תישקל רק עבור אלו שגם בצעו הרשמה רשמית לתואר שני וגם עברו
את מבחן הקבלה )למעט אלו שקבלו פטור על סמך ממוצע ציוניהם אשר צריכים רק
להירשם רשמית(.
בהצלחה,
פרופ' ירון שב-טל
ראש המחלקה לתארים מתקדמים
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