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. יש לשים לב למילוי מכסה זו ולפי כללש"ש במסלול   46-כל הסטודנטים חייבים ב (1
ש"ש, כולל  64הצורך להשלים בקורסי בחירה.   שימו לב: הדרישה לתואר היא 

קורסי יסוד ביהדות וקורסים כלליים. הקפידו על מילוי כל הדרישות כדי לקבל זכאות 
 לתואר

, שיטות )מיקרו ומאקרו( , מבוא לכלכלהא' + ב' סטטיסטיקהל : מבוא בקורסים (2
   א' + ב', והתנהגות ארגונית א' +ב' מחקר

 תקפידו לבדוק אם אתם רשומים לשני הסמסטרים.

 .חייבים ללמוד אצל שני מרצים שונים -סמינריונים בשנה ג'  (3

בל ציון עובר יאם לא קהמחירים תורת רשם לקורס ילה  לא יוכל  תלמיד שנה ב' (4
 רשום, בעבר או במקביל,  לקורס מבוא לכלכלה מאקרו. במבוא לכלכלה מיקרו, והינו

.                מבוא לאנתרופולוגיה -החל משנה"ל תשע"ז נוסף קורס חובה לשנה א'  (5
החל משנת תשע"ח נוסף קורס חובה לשנה ב' "תהליכים דמוגרפיים וניתוח 

 אוכלוסיות".

  

 6 -חייבים ב התשע"שנה"ל הסטודנטים שהחלו את לימודיהם בלאור שינויים אלו  (6
 ש"ש 1 -חייבים ב ווהסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"  .ש"ש בחירה

 ש"ש קורסי בחירה. 1 -חייבים בח תחילו בשנה"ל תשע"יוהסטודנטים ש

ם אקדמיים דיסטודנטים המבקשים לקבל פטור על סמך לימו –בקשות לפטורים  (       7
, בצרוף גליון ציונים קודמים, יפנו למדור הסטטוס באוניברסיטה מיד עם קבלתם

 רשם לתוכנית מלאה.יושר הפטור ע"י ועדת סטטוס יש להאמעודכן. כל עוד לא 

משנה ב': , ילמדו בשנה א' גם קורסים משתלמי צה"ל הלומדים שנתיים מרוכזות (8
 , פוליטיקה ישראלית.שיטות מחקר

 . 

אני מזכירה לכל מי שלא שלח אלי אישור מהצבא שאושר לו לצאת ללימודים של 
רשם לקורסים של שנה ישנתיים לשלוח אלי את האישור במיידית, אחרת לא יוכל לה
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