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 ב.א. רב תחומי במדעי הרוח

 2019-2020שנתון תש"פ 

 פרופ' שלומי מועלם (סמס' א')ראש המחלקה: 

 רכזת תכנית דרום ומזרח אסיה: ד"ר מיכל זלצר לביד

 

 מבוא
אפיקי הידע של הסטודנט  להעמקתתשתית לימודית  מציעהב.א. הרב תחומי במדעי הרוח 

, נרחבתתחומיים מבטיחים השכלה -ים רבתחומי דעת. לימודרחב של לתואר ראשון במגוון 

, הקניית דפוסים של חשיבה ביקורתית, יכולת ניתוח וסינתזה ובנוסףיכולת חשיבה מופשטת 

במדעי . הב.א. הרב תחומי והעשרה תרבותיתשל חומר עיוני, יצירתיות, שיטתיות, בהירות 

מזרח  תרבויותעד המערב ו מתרבות בחירה מחטיבות לימוד מגוונותמציע לסטודנטים הרוח 

בנוסף למסלול תחומים. השילוב בין  וגם אפשרותלימודי שפות, לימודים מעשיים  ,אסיה

תואר  , בין היתר,ללמוד לסטודנטיםמאפשר הב.א. הרב תחומי הלימוד הראשי והמורחב, 

או תוכנית לימודים משולבת של , ב.א. רב תחומי במדעי הרוחמדעי המדינה ו-משולב

אקדמי. הרב  יועץ סיועמסלול אישי במאפשרת בניית  בנוסף, התכנית. אסיהמשפטים ו

תחומי במדעי הרוח שם דגש מרכזי על בחירת קורסי לימוד בעלי ערך מוסף שממוענים 

 י.לסטודנט הפרגמט
 

 בהתאםת* לימוד לבחור אשכולו ניתן מהן מגוונותלימוד  מגמותב.א. הרב תחומי במדעי הרוח ל

 :אפשרויות הבאותל

 .מזרח אסיה-סין, יפן, הודו, קוריאה, דרום ה: לימודי אסי מגמת •

ספרות אנגלית, ספרות משווה, ספרות עברית, היסטוריה כללית, ת: תרבויות ומורש •

 .תרבות צרפת, לימודים קלאסיים ולימודי אסיה ערבית,

ספרות (משווה, עברית, אנגלית), היסטוריה כללית, (לסטודנטים זרים):  :לימודי ישראל •

מחשבת ישראל, מזרח תיכון, מדעי המדינה, אמנות יהודית, תנ"ך. אפשרות ללימודי שפה 

 עברית (אולפן).

 .פילוסופיה, תנ"ך, מחשבת ישראל  אומנות יהודית, ת:אמנות והגו •

תווספו לאחר תרפיה במוסיקה, לימודי מידע (תכניות נוספות ים: לימודים מעשיי •

 .שיקבלו אישור מל"ג)

לטינית, יוונית עתיקה, צרפתית, ספרדית, לאדינו, טורקית, יידיש, גרמנית,  ת: שפו •

 .ערבית, סינית, יפנית, קוריאנית (נתון לשינויים)

 .תכנית אישית בהדרכת יועץ אקדמי -מסלול אישי •

 ימודי אסיה הינה מסלול אשכולות לימוד. מגמת ל 3-5, יש לבחור בין ש"ש 8אשכול לימוד=*

 ש"ש. 46מורחב של 
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ראשי מובנה -דומורחב, מסגרת הלימודים לבחירה היא בין האפשרויות הבאות: 

 ש"ש. 64סה"כ נקודות לתואר נדרשות:  .ראשי לא מובנה-ודו

 

 לימוד. הלימודים שנות שלושחלוקה מאוזנת המתפרשת על פני מותאמת ל הלימודים תכנית

 .בחירה וקורסי שפה, סמינריוניםקורסי   ,/ליבהיסוד קורסי כוללים

 

ויפתחו ברישום   barav.biu.ac.ilאסיה מופיעים באתר התכנית  במגמתלבחירה הקורסים 

 לבחירה לסטודנטים רשומים ברב תחומי.

 

מקבצי קורסים נושאיים מתוך מאגר הקורסים הכלל מאת יתרת האשכולות לבחירה יש לבחור 

באישור, בתיאום ובליווי היועץ  "מופיע תחת הקטגוריה "קורסים כלליים האוניברסיטאי אשר

 ישנה הגבלה על מספר הקורסים שניתן ללמוד בפקולטות אחרות. .האקדמי של התוכנית

  03-5318231בטלפון: לורד מושקוביץ, לתיאום פגישה, יש להתקשר בשעות הקבלה 

 

 תש"פדגשים ברישום לקורסים לשנת 

 :בתואר הכוללות (ש"ש) שעות שנתיות   46  מורחב-במדעי הרוחתחומי -ב.א. רב

 *אשכולות לימוד נושאיים מחטיבות הבחירה 5-3הלימודים המורכבים בין  -ש"ש 40 

 החל משנה ב')(סמינריונים לתואר ראשון.  שלושהסמינריונים ( -ש"ש  6

  

שעות שנתיות   27) עם מחלקה אחרת( דו ראשי לא מובנה -תחומי במדעי הרוח -ב.א. רב
 :הכוללות

 אשכולות לימוד נושאיים מאשכולות הבחירה 3 -מורכבים מ הלימודים-ש"ש    23

 סמינריונים (החל משנה ב') שני -ש"ש    4

  

 :הכוללות שעות שנתיות  25ת)עם מחלקה אחר( דו ראשי מובנה  -תחומי במדעי הרוח-ב.א. רב

 לימוד נושאיים מחטיבות הבחירה אשכולות 3 -הלימודים מורכבים מ -ש"ש    21

 שני סמינריונים (החל משנה ב') -ש"ש   4 

אשכולות ויותר, מחטיבה אחת באישור יועץ התכנית. למשל מסלול מתוגבר  2ניתן לקחת * 
 .בלימודי אסיה ובשפות
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 מסלול אסיה: תחומי במדעי הרוח-ב.א. רב

 מבואות ש"ש 6

 שפות מתחילים+מתקדמים ש"ש 8

 )/מורחבסמינריונים (תלוי במסלול הנבחר דו ראשי"ש ש 6או  4

 יתר הנקודות קורסי בחירה במחלקה

להשלמת התואר נדרש הסטודנט להשלים את מכסת לימודי העשרה ולימודי יסוד   שימו לב:
 .בהתאם לנהלי האוניברסיטה המתעדכנים מעת לעת

 

פטור ו ורסי יסוד ביהדותטה בכל הנוגע לקדרישות הכלליות של האוניברסיה יש לעקוב אחר

 .המתעדכנים מעת לעת עברית והבעה כשפה זרה אנגליתמ

 

 

 ים פורייה, מהנה ומוצלחת  בברכת שנת לימוד
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