
 תשע"ח -מדע טכנולוגיה וחברה -תחומיים -היחידה ללימודים בין

 
 27-405קוד מסלול  -תואר שני

 27405001 -קורסי חובה

 

 יסודות פילוסופיים לתלמידי מדע, טכנולוגיה וחברה       27-800

 מדע, טכנולוגיה וחברה       27-815

 הרנסנסמבוא להיסטוריה של המדעים מהעת העתיקה עד        27-825

 מבוא להיסטוריה של המדעים והטכנולוגיה בעידן המודרני       27-826

 חובת נוכחותקולוקוויום מחלקתי )חובה לתלמידי שנה א(        27-830

 חובת נוכחותקולוקוויום מחלקתי )חובה לתלמידי שנה ב(        27-813

 נוכחותחובת קולוקוויום מחלקתי )חובה לתלמידי שנה ג(        27-814

 חובת נוכחותסמינר חוקרים )שנה א(        27-832

 חובת נוכחותסמינר חוקרים )שנה ב(        27-855

 לתלמידים במסלול של תיזה –קוד לעבודת תיזה   27-762-05

 לתלמידים במסלול של תיזה     –קוד לעבודת שוות ערך לתיזה   27-763-05

 

 27405002 -קורסי בחירה

 

 גישות מתודולוגיות לחקר מדע, טכנולוגיה וחברה       27-808

 תופעות אמרגנטיות במדעי הטבע והחברה: מקיני נמלים ועיצוב אורבני       27-809

 ביוגרפיות מדעיות       27-812

 מבוא למדעי הרוח הדיגיטליים       27-816

 STS-מחשבות על הזמן ב      27-822

 פוגשים את מדעי החייםסדנת מחקר: מדעי הרוח       27-836

27-867     STS דיגיטלי 

 סדנת מחקר: מערכות מדעיות וטכנולוגיות בעידן המודרני      27-880

 מדיום היסטוריה וחברה: חיי מסך      27-885

 כלכלה כפילוסופיה וחברה: מבט היסטורי      27-886

 



 

 תשע"ח -מדע טכנולוגיה וחברה -תחומיים -היחידה ללימודים בין

 
 27-604קוד מסלול  -תואר שלישי ישיר

 27604001 -קורסי חובה

 

 יסודות פילוסופיים לתלמידי מדע, טכנולוגיה וחברה       27-800

 מדע, טכנולוגיה וחברה       27-815

 מבוא להיסטוריה של המדעים מהעת העתיקה עד הרנסנס       27-825

 וגיה בעידן המודרנימבוא להיסטוריה של המדעים והטכנול       27-826

 חובת נוכחותקולוקוויום מחלקתי )חובה לתלמידי שנה א(        27-830

 חובת נוכחותקולוקוויום מחלקתי )חובה לתלמידי שנה ב(        27-813

 חובת נוכחותקולוקוויום מחלקתי )חובה לתלמידי שנה ג(        27-814

 חובת נוכחותסמינר חוקרים )שנה א(        27-832

 חובת נוכחותסמינר חוקרים )שנה ב(        27-855

 קוד לעבודת דוקטורט   27-769-05

 

 27604002 -קורסי בחירה

 

 גישות מתודולוגיות לחקר מדע, טכנולוגיה וחברה       27-808

 תופעות אמרגנטיות במדעי הטבע והחברה: מקיני נמלים ועיצוב אורבני       27-809

 מדעיות ביוגרפיות       27-812

 מבוא למדעי הרוח הדיגיטליים       27-816

 STS-מחשבות על הזמן ב      27-822

 סדנת מחקר: מדעי הרוח פוגשים את מדעי החיים      27-836

27-867     STS דיגיטלי 

 סדנת מחקר: מערכות מדעיות וטכנולוגיות בעידן המודרני      27-880

 חיי מסךמדיום היסטוריה וחברה:       27-885

 כלכלה כפילוסופיה וחברה: מבט היסטורי      27-886

 



 

 

 תשע"ח -מדע טכנולוגיה וחברה -תחומיים -היחידה ללימודים בין

 
 )לשעבר היסטוריה פילוסופית( 27-704קוד מסלול  –תואר שלישי ישיר 

 

 27-714קוד מסלול  -תואר שלישי משולב

 27714001 -קורסי חובה

 

 ויום מחלקתי )חובה לשנה א( קולוקו       27-830

 קולוקוויום מחלקתי )חובה לשנה ב(        27-813

 קולוקוויום מחלקתי )חובה לתלמידי שנה ג(        27-814

 קוד לעבודת דוקטורט   27-769-05

 

 27714002 -קורסי בחירה

 גישות מתודולוגיות לחקר מדע, טכנולוגיה וחברה       27-808

 אמרגנטיות במדעי הטבע והחברה: מקיני נמלים ועיצוב אורבני תופעות       27-809

 ביוגרפיות מדעיות       27-812

 מבוא למדעי הרוח הדיגיטליים       27-816

 STS-מחשבות על הזמן ב      27-822

 סדנת מחקר: מדעי הרוח פוגשים את מדעי החיים      27-836

27-867     STS דיגיטלי 

 ר: מערכות מדעיות וטכנולוגיות בעידן המודרניסדנת מחק      27-880

 מדיום היסטוריה וחברה: חיי מסך      27-885

 כלכלה כפילוסופיה וחברה: מבט היסטורי      27-886

 

 *יינתן ייעוץ ע"י ראש התכנית


