הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

THE BUCHMANN FACULTY OF LAW

ינואר 2006
הנדון :דף הסבר על מבנה הלימודים ושיטת הציונים בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מטרתו של מסמך זה היא להסביר את מבנה הלימודים ושיטת הציונים בתואר הראשון בפקולטה למשפטים ,כך שכל
הקורא רשומת ציונים של תלמיד/ת הפקולטה יוכל להעריך היטב את איכות התלמיד.
תכנית הלימודים לתואר ראשון במשפטים
לימודי התואר הראשון בנויים מ 141-שעות סמסטריאליות )ש"ס( מחולקים לשלוש חטיבות:
א .קורסי החטיבה הראשונה  :החטיבה הראשונה כוללת את אבני היסוד של המשפט ,וחובה על כל תלמיד ללמוד
קורסים אלה :משפט חוקתי; דיני חוזים; דיני נזיקין; מבוא לתורת המשפט; מבוא למשפט עברי; דיני עונשין;
וחונכות .בנוסף על כך ,חייב כל סטודנט לבחור לפחות שניים מתוך ששת הקורסים המטא-משפטיים הבאים :שיטות
משפט; משפט ,חברה ותרבות; מבוא לתורת המוסר והמדינה; משפט והסטוריה; פמיניזם ומשפט; ומשפט וכלכלה.
ב .קורסי החטיבה השניה  :במסגרת החטיבה השניה חייב כל סטודנט לבחור לפחות  50שעות סמסטריאליות מתוך
הקורסים הבאים :משפט מינהלי; דיני קניין; דיני עבודה; משפט עברי; משפט בינלאומי; דיני משפחה; דיני
תאגידים; דיני מיסים; משפט בינלאומי פרטי ובינדתי; דיני ראיות; דיון אזרחי; דיון פלילי; עשיית עושר ולא
במשפט; משפט מסחרי; אתיקה מקצועית; מסמכים סחירים ואמצעי תשלום.
ג .קורסי החטיבה השלישית  :החטיבה השלישית כוללת את כל קורסי הבחירה בפקולטה ,מתוכם חייב כל סטודנט
לבחור מספר שעות סמסטריאליות הדרושות על מנת להגיע ל  141שעות סמסטריאליות .תלמידים עשויים להיות
זכאים לפטורים )לא יותר מ  24ש"ס( מקורסי הבחירה של החטיבה השלישית ,וזאת בגין לימודים אקדמאיים
אחרים ,חברות במערכת של כתב עת משפטי ,וכדומה.
שיטת הציונים
בפקולטה נהוגה שיטת ציונים המכונה "שיטת הטווח" .עד שנת תשס"ד ,ממוצע הציונים בכל בחינה בחטיבה
הראשונה והשניה עמד בין  77ל  80וממוצע הציונים בחטיבה השלישית חייב היה להיות בין  76.5ל .86.5
בשנת הלימודים תשס"ה הונהג ממוצע ציונים של  77-81בחטיבה ראשונה ושנייה וממוצע של  77-83בחטיבה שלישית.
משנת הלימודים תשס"ו אוחד טווח הציונים לכל החטיבות ועתה ממוצע הציונים בכל קורס חייב לעמוד בטווח שבין
 77ל .81
מגבלות אלה על טווח הממוצע אינן חלות על בחינות בהם משתתפים פחות מעשרים וחמישה סטודנטים ואינן חלות על
סמינרים וסדנאות.
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