
 בס"ד
 חשנה"ל תשע"ראשון במחלקה לפילוסופיה בתואר לימודי הנחיות לרישום ל

 
 שלום רב, ים יקריםסטודנט

 להלן מספר הערות חשובות לקראת הרישום האינטרנטי.

המידע המפורט להלן מתייחס לדרישות המחלקה בלבד, ישנן דרישות נוספות ביהדות, אנגלית, 
פרטי מידע לעיין בספר "ולכן חשוב  ט בחוברת פרטי מידע הבעה עברית וקורסים כללים כפי שמפור

במחלקה בשנה בה התקבלת ללימודים  " )הידיעון / ספר המערכת(, שהתפרסםלתואר ראשון

  .לפילוסופיה

 
 

 :  לתואר ראשוןבמקצוע ההתמחות סה"כ נ"ז )נקודות זכות( הנדרשות 
 נ"ז  25 -              דו ראשי מובנה   *
 נ"ז  27 -       לא מובנה  ראשי-דו  * 
 

 השעות מתחלקות על פני שלוש שנות לימוד.
 

 חישוב הנקודות וסיכומן  
 נ"ז   1=   ש"ש     2בהיקף של   סמסטריאלי קורס 
  נ"ז  2=      "שש  4בהיקף של    סמסטריאליקורס 
 נ"ז   2ש"ש    =    2בהיקף של    שנתי קורס 

 

 
 

 ש"ש 25 -דו ראשי מובנה -פילוסופיה
 ש"ש(  11אשכול קורסי חובה ) .1

 רשם באשכול החובה לקורסים הבאים יעליכם לה
 שנה א'

 מבוא לפילוסופיה
 לוגיקה או לחילופין חשיבה ביקורתית

 / יסודות מחשבת המערבתולדות הפילוסופיה העתיקה
 / ג' שנה ב'

 תולדות הפילוסופיה החדשה
 או מבוא לתורת המוסרתורת ההכרה 
 (19-20וסופיה החדישה )מאות תולדות הפיל

 לחלק באופן שווה בין שנות הלימוד -ש"ש( 6אשכול קורסי בחירה ) .2

 מומלץ בשנים ב' וג' -ש"ש( 4הדרכות אישיות=  2אשכול הדרכות אישיות )סה"כ  .3

 מומלץ בשנים ב' וג' -ש"ש( 4נריונים= יסמ 2נריונים )סה"כ יאשכול סמ .4
 

 ש"ש 27 -דו ראשי לא מובנה -פילוסופיה
 ש"ש(  11אשכול קורסי חובה ) .1

 רשם באשכול החובה לקורסים הבאים:יעליכם לה
 שנה א'

 מבוא לפילוסופיה
 קורתיתילוגיקה או לחילופין חשיבה ב
 / יסודות מחשבת המערבתולדות הפילוסופיה העתיקה

 / ג' שנה ב'
 הפילוסופיה החדשהתולדות 

 או מבוא לתורת המוסרתורת ההכרה 
 (19-20החדישה )מאות תולדות הפילוסופיה 

 לחלק באופן שווה בין שנות הלימוד - ש"ש( 8אשכול קורסי בחירה ) .2



 

 מומלץ בשנים ב' וג' - ש"ש( 4הדרכות אישיות=  2אשכול הדרכות אישיות )סה"כ  .3

 מומלץ בשנים ב' וג' - ש"ש( 4נריונים= יסמ 2נריונים )סה"כ יאשכול סמ .4
 

 הדגשים לתלמידי שנה א':
, כיון שהם מהווים תנאי להשתתפות בקורסי קורסי החובה של אותה שנהל עליכם להשתתף בכ

 החובה של השנה שלאחר מכן.
 :שנה ב'הדגשים לתלמידי 

יהיה עליכם להשלים  - חקורסי החובה שלא יתקיימו ו/או שלא שובצתם אליהם בשנה"ל תשע"
 בשנים הבאות.

 :שנה ג'הדגשים לתלמידי 
)חובה, בחירה, הדרכות אישיות במחלקה ר אותיכם לתושסיימתם את כל חובוודא עליכם ל

נים( ובלימודי יסוד ביהדות, אנגלית כשפה זרה ועוד כפי שמפורט בחוברת הרישום בשנה נריויוסמ
 בה התקבלת ללמודים.
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