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 מדעי הרוחברב תחומי ה .לב.א הבאים ברוכים

 2019-2020"פ שנה"ל תש

 

 ,ה/יקר  ית/סטודנט

 

 אילנט((האינטרנטי  הרישום לקראת דגשים חשובים  מספר להלן

 :לימוד לבחירה מגמות ב.א. הרב תחומי במדעי הרוח חמשל

 :, יש לבחור אשכולות* לימוד מבין האפשרויות הבאותתהנבחר המגמהבמסגרת 

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

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

 .תרבות צרפת, לימודים קלאסיים ולימודי אסיה ערבית,

 ות )משווה, עברית, אנגלית(, היסטוריה כללית, )לסטודנטים זרים(: ספר :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. 

 ספו לאחר תרפיה במוסיקה, לימודי מידע )תכניות נוספות יתוום: 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. 

 ש"ש 8אשכול לימוד=*

 

ראשי מובנה -דומורחב, באות: מסגרת הלימודים לבחירה היא בין האפשרויות ה

 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.ilתר התכנית אסיה מופיעים בא במגמתלבחירה הקורסים 

 לבחירה לסטודנטים רשומים ברב תחומי.

 

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

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

  .האקדמי של התוכנית

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

 

mailto:barav@biu.ac.il
http://barav.biu.ac.il/node/500
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 דגשים ברישום לקורסים לשנת תשע"ט:

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

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

 סמינריונים לתואר ראשון. החל משנה ב'( 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-. רבב.א

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

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

ל מתוגבר אשכולות ויותר, מחטיבה אחת באישור יועץ התכנית. למשל מסלו 2ניתן לקחת * 
 .בלימודי אסיה ובשפות

 

 :מתוגבר מסלול אסיהדרישות חובה ב

 לביד-מגמת אסיה: ד"ר מיכל זלצרראש 

 שנתיים קורסי מבוא 3 – ש"ש 6

 .א'(שנה מ )החלאחת מהשפות: סינית/ קוראנית/ יפנית  -ש"ש  4

מזרח  ראשי מובנה עם המחלקות: מדעי המדינה,-תחומי במדעי הרוח יש הסכם דו-לב.א. הרב
 פילוסופיהו תיכון, היסטוריה

 

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

 

ופטור  טה בכל הנוגע לקורסי יסוד ביהדותדרישות הכלליות של האוניברסיה יש לעקוב אחר

 .המתעדכנים מעת לעת עברית והבעה כשפה זרה אנגליתמ

 

 

 בברכת שנת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת  מכולנו,

 ב.א רב תחומי מדעי הרוחה "ר דניאלה גורביץ' וצוותד
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