תנאי קבלה
ועדת הקבלה של תארים מתקדמים תבחר את המועמדים מבין:
א .בעלי תואר ראשון במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ,שסיימו את התואר בציון ממוצע של
 08לפחות .מבין מועמדים אלו יבחרו המתקבלים על בסיס ציון הגמר בתואר הראשון ,קורות חיים,
המלצות ,מיקומם במחזור במוסד בו למדו וכן ראיון קבלה במידה ויידרש .ועדת הקבלה (להלן":הועדה")
רשאית לבקש מהמועמדים חומר נוסף .בהתאם לכך ,יש לצרף את המסמכים הבאים לבקשה להירשם
לתואר שני:
 .1גיליון ציונים
 .2המלצה אחת לפחות
 .3קורות חיים
 .4אישור ממוסד הלימודים על מיקום במחזור הלימודים ועל מספר הסטודנטים שמיקומם במחזור
זהה לזה של המועמד.
 .5מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ,ששפת ההוראה בו אינה עברית ,חייב
לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.
 .6כל מידע שיידרש על ידי ועדת הקבלה מעת לעת.
ב .מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל ,אשר פועלות
באישור המועצה להשכלה גבוהה ,יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה GRE-או בלימודי השלמה במסגרת
התואר הראשון .לפרטים נוספים ,יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שני.
ג .משיקולים אקדמיים הועדה רשאית להמליץ לקבל ללימודים גם תלמידים בעלי תואר ראשון במשפטים
שציונם הממוצע נופל מן המפורט לעיל אך אינו נופל מ־.67
לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני
במקרים חריגים ביותר מי שאינם עומדים בקריטריונים לקבלה לתואר שני אולם השיגו בלימודי
התואר הראשון ציון סופי הנע בין  07ל 05-יוכלו להציג מועמדות ללימודי השלמות לקראת התואר
השני .מכסת המתקבלים מוגבלת ל 4-תלמידים בשנה .המינימום הנדרש להשלמות במסגרת זו הוא
 4קורסי חובה משפטיים מהתואר הראשון ,בהיקף כולל שלא יפחת מ 44-נקודות ,כמפורט להלן,
בציון סופי של  07לפחות בכל אחד מהם .רשימת הקורסים הינה קבועה ואחידה ומורכבת מן
הקורסים הבאים:
משפט ציבורי א'+ב' –  0נק'
תולדות הרעיון המדיני –  2נק'
 4נק'
אנגלית משפטית –
שיטות משפט זרות  3 -נק'
*רשימת הקורסים עשויה להשתנות מדי שנה.
לא ניתן ללמוד קורסים מעבר למכסה זו.
התלמידים כפופים לכללי התואר השני מבחינת מועדי בחינות ,חרף העובדה שמדובר בקורסים
המוצעים לתלמידי התואר הראשון.
תכנית ההשלמות היא שנתית החל מסמסטר א' בלבד.
עם סיום ההשלמות ,יידרשו התלמידים להירשם מחדש ולהציג את מועמדותם ללימודי תואר שני.

