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 (366) תכנית משולבת לתואר מוסמך בכלכלה ובמדיניות ציבורית

 

 ,מדיניות ציבוריתבלתואר שני בכלכלה ו תכנית תחה בתשע"בפ רושליםהעברית בי האוניברסיטה

את כוחות ההוראה והמחקר של החוג לכלכלה ובית הספר למדיניות ציבורית. תואר זה  תהמשלב

יספק העמקה עיונית בתחום הכלכלה יחד עם רכישת ארגז כלים מתקדם וכלי חשיבה בתחום 

 המדיניות הציבורית. 

 

 תכנית הלימודים

-חובה של המסלול הלאמורכבת מקורסי הנ"ז,  46, שהינה בהיקף כולל של תכנית הלימודים

תכנית המצטיינים למוסמך במדיניות ציבורית. של בכלכלה וקורסי החובה  מוסמךל מחקרי

 10מדיניות ציבורית בהיקף כולל של מהתלמידים קורסי בחירה מכלכלה ו יבחרו ,בנוסף לכך

לפחות בכלכלה(. כל התלמידים שיתקבלו למסלול זה יחויבו  זכות נקודות 6) קודות זכותנ

  בכתיבת עבודת תזה. 

 

 תנאי קבלה

 כלכלה הרואים את עתידם בשירות הציבורי.ל ם מצטיינים של החוגהתכנית מיועדת לבוגרי

קריטריוני הקבלה של כדי להתקבל לתכנית המשולבת בכלכלה ובמדיניות ציבורית נדרש לעמוד ב

 קבלה של תכנית המצטיינים ללימודי מוסמך במדיניות ציבוריתהבקריטריוני ו החוג לכלכלה

 (.GRE)למעט 

 

 מילגה

 .פטור משכר לימוד בשנה א'מלגת ייהנו מ התלמידים שיתקבלו לתכנית המשולבת

 

 הערות חשובות

 של שתי המחלקות. והתקציב למגבלות כוח ההוראה מס' המקומות בתכנית זו מוגבל, וכפוף -

עם הצגת אישור סיום חובות  תדווח קבלה שולבתלמועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה לתכנית המ -

 לתואר ראשון עד שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים.

   פטור משכר לימוד יש לסגור תואר "בוגר" ולהציג תעודת זכאות.מלגת לשם קבלת  -

סטודנט שמפסיק את לימודיו בתכנית יאבד את הפטור משכר לימוד בהתאם לכללי מדור  -

 http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=412חשבונות סטודנטים, ראה: 

 

 

 

 

 

 

 :מבנה הלימודים

http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?prog_id=30#2
http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?prog_id=30#2
http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?prog_id=30#2
http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?prog_id=38
http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=412


 קורסי חובה בכלכלה קורסי חובה במדיניות ציבורית

 4 כלכלה למוסמך -מיקרו 57819 0 סדנת שטח  59632

 4 כלכלית א' -מקרותיאוריה  57800 2 ערכים בתרבות הישראלית 59709

 4 אקונומטריקה למוסמך א'   57824 2 מושגי יסוד במשפט ציבורי 59710

 4 ציבורית למוסמך* כלכלה 57857 2 ניתוח ארגוני 59718

   4 מבוא לניתוח מדיניות 59720

תיאוריות של הליך המדיניות     59624

 הציבורית

2   

   2 מנהל ציבורי בראי התיאוריה 59625

מתקדם: יישום ניתוח מדיניות  59732

 וחידושי מדיניות

4   

   2 סדנת תזות 59627

 16  20  סה"כ נ"ז

 זים"מהציון הסופי( ללא נ 10%נייר מדיניות )

 זים "נ  10 בהיקף של  התלמידקורסי בחירה במדיניות ציבורית או בכלכלה לפי בחירת 

 זים בחוג לכלכלה("נ 6)לפחות 

 מהציון הסופי( 20%במדיניות ציבורית או בכלכלה לפי בחירת התלמיד )עבודת גמר 

 'ציבוריתות  כלכלה ומדיני' 59716את קורס במקומו ללמוד  ,  ישלא יתקייםוקורס זה * במידה 

 מדיניות ציבורית.בביה"ס ל

 

 

 הרכב הציון הסופי:

 70% ממוצע ציוני קורסים:

 20%   תזה:

  10%  נייר מדיניות:

 

 


