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 ,ה/יקר  ית/סטודנט

  )אילנט( האינטרנטי  הרישום לקראת חשובות הערות מספר להלן 

 המופיע ללימודים קלאסיים המחלקה של במבוא לעיין יש בלבד.  חלקי הוא זה מידע כי להדגיש ברצוננו

  שעות"(. ספר "מערכתבמהירים"   קישורים"דרך  ניתן להגיע  (אילן-בר אוניברסיטת באתר

תלמידים יקרים, מסמך זה מפרט אך ורק את דרישות המחלקה. נא לשים לב לדרישות הכלליות של 

 נוגע לקורסי יסוד ביהדות, אנגלית והבעה.האוניברסיטה בכל ה

 הראשון לתואר הלימודים תכנית 

 :מסלולים עיקריים 2 כוללים במחלקה הראשון התואר לימודי 

 

משלב דיון בשאלות ספרותיות, היסטוריות,  המסלול )יוונית או לטינית(. מסלול לימודי שפה

ית וכן קורסים טקסטואליים במקור בשפות פילוסופיות וחברתיות עם לימודי השפה היוונית או הלטינ

ין צורך בידע אאלה, כאשר בקורס עם קריאה במקור הדגש הוא על שאלות טקסטואליות ולשוניות.  

 . מובנה לא ראשי -דו  ,מובנה ראשי -דו מורחב, במסלול ללמוד ניתן זו מוקדם באף שפה עתיקה. בתכנית

גש הוא על קריאה רחבה יותר ודיון בשאלות הד במסלול זה (.תרגום)ב מסלול לימודי תרבות

 הז במסלול בלימודים קלאסיים. קודם ידע לחסרי מתאים ספרותיות, היסטוריות, פילוסופיות וחברתיות.

   .מובנה לא ראשי-דו ,מובנה ראשי- דו במסלול ללמוד ניתן

 

לימודי ארץ ישראל ראשית מובנית הן: אנגלית, היסטוריה כללית, -המחלקות שאיתן קיימת תוכנית דו

וארכיאולוגיה, לימודי מידע, לשון עברית, מדעי המדינה, סוציולוגיה, ספרות משווה, ספרות עם ישראל, 

פה, תנ"ך, -פילוסופיה יהודית, פילוסופיה כללית, קרימינולוגיה, תולדות ישראל, תלמוד/תורה שבעל

 ותרבות צרפת.

 קורסי שפה, סמינריונים  יסוד, קורסי כוללים לימוד. הלימודים שנות שלוש כוללת הלימודים תכנית     

התלמיד ישים לב, כי קורסי יסוד מתחלפים כל שנה. על כן כדי לצבור נקודות   .בחירה וקורסי

 ג'. -באשכול זה חייבים לקחת קורסי יסוד גם בשנה א' וגם בשנים ב'

שפה  יור מחייבים ציון עובר בקורסהתלמיד ישים לב, כי קורסים טקסטואליים וסמינריונים במק

 למתחילים.
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(// קורסים במקור בלטינית יתחילו 4615001)למשל  461קורסים במקור ביוונית יתחילו בספרות 

 (.4627001)למשל  462בספרות 

 דגשים ברישום לקורסים לשנת תשע"ח:

ייב לקחת את "תרגיל בכתיבה אקדמית" ח 01-090-46מי שלא לקח את הקורס  חובה לכל התארים:

 הקורס בתשע"ח ,הקורס מתקיים אחת לשנתיים והוא תנאי לסיום הלימודים.

 חובה לסטודנטים תואר ראשון"געגועים לעבר אצל סופרים יוונים ורומיים"  01-428-46סמינריון: 

 החל משנה ב'.

 חובה לסטודנטים לתואר שני"מעלות ומגרעות ביוון העתיקה"  01-403-46סמינריון: 

 

 ת שנת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת  מסגל המחלקה ללימודים קלאסיים.בברכ
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