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הוראות והנחיות רישום לקורסי התואר שני ,שנה"ל תשפ"ב
לתלמידי התואר השני במגמה לייעוץ ארגוני
לקראת שנת הלימודים הקרובה ,אנחנו מברכים את המצטרפות והמצטרפים החדשות והחדשים למחלקה,
ומאחלים לכולכם שנת לימודים פורייה.
הרישום של כלל הסטודנטים לקורסי המגמה יתבצע על ידי מזכירות המחלקה .הקורסים היחידים שעליכם
להירשם אליהם בעצמכם במערכת אינ-בר הם קורסי ההשלמה (במידה וחויבתם בקורסים כאלה) והקורסים
ביהדות .ראו הוראות ולינקים בסוף מסמך זה.

מידע לגבי תהליך הרישום במחלקה:
כאמור ,הרישום יתבצע על ידי המזכירות .רוב הקורסים של שנה א' הם קורסים ללא אפשרות בחירה והרישום
יעשה ללא התייעצות עמכם .מדובר בקורסים הבאים:
" 64-8004-01תאוריה ופרקטיקה בארגונים"
" 64-8005-01/02פרקטיקום :התערבות ,אבחון ושינוי בארגונים" (שתי קבוצות)
 " 64-922-01פרו פרקטיקום"
" 64-8000-01/02יישום כלים סטטיסטים בחשיבה הסוציולוגית" -סדנא מתודולוגית כמותנית.
" 64-8001-01/02המעבדה האיכותנית"  -סדנא מתודולוגית איכותנית.
לגבי הקורסים האחרים בתוכנית הלימודים שלכם קיימת אפשרות בחירה .לכן ,במהלך חודש אוגוסט ישלח
אליכם מייל ,בו תתבקשו לבצע את שתי הבחירות הבאות:
בחירה מספר  :1בחירה בין קורסי חובה תיאורטים
האם אתם מעדיפים את הקורס " 64-991-01 -סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות"
או
" 64-992-01אנתרופולוגיה ומודעות :שדות החיים של תיאוריית התרבות".
ניתן לצפות בסילבוסים באתר המחלקה https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/MainPage.aspx
בחירה מספר  :2בחירה בין סמינריונים
כל תלמידי שנה א' חייבים להירשם לסמינר אחד לפחות בתשפ"ב .לקראת סוף אוגוסט ישלח אליכם מייל בו
תתבקשו לדרג את העדפותיכם לגבי הסמינריונים הבאים:
" 64-8906תרבות ארגונית "
 " 64-8908ארגוני בריאות במאה ה :21-מבט סוציולוגי השוואתי".
 " 64-8909מגדר וארגונים"
ניתן לצפות בסילבוסים באתר המחלקה https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/MainPage.aspx
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שארית החובות לתואר כוללת קורסי בחירה וסדנאות שיילמדו בשנה ב' (קרי ,בסמסטר א' תשפ"ג) .הרישום
לקורסים אלה יעשה לקראת שנת הלימודים הבאה.

קורסי יסוד ושפה זרה

סטודנטים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה פטורים מלימוד שפה זרה.

קורסי השלמה
אלה מכם המחויבים בקורסי השלמה קיבלו על כך הודעה מהוועדה לתואר שני במכתב הקבלה .בהתאם להוראות
הוועדה המחלקתית לתואר שני (ובכפוף לשינויים אפשריים) חובות ההשלמה אינן כוללות תרגילים .סטודנטים
שנדרשים ללמוד בקורסי השלמה ,חייבים לסיימם עם תום שנת לימודיהם הראשונה בתואר השני ,בציון ממוצע 80
ומעלה בהתאם לדרישות הועדה לתואר שני (אי עמידה בממוצע הנדרש ימנע רישום לשנה ב') .הרישום לקורסי
ההשלמה יתבצע ע"י הסטודנט/ית במערכת האינבר.

קורסי יהדות:
חלה חובה ללמוד קורסי יסוד ביהדות .פרטים לגבי קורסים אלה מופיעים באתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות -
 https://yesod.biu.ac.il/node/32באחריות הסטודנט/ית לבצע הרישום לקורסי יהדות .אין להירשם לאף קורס
המתקיים בזמן הסמינר המחלקתי בימי רביעי בין השעות .12-14
לאחר שישלח אליכם מייל ממזכירות המחלקה ובו תעודכנו שהתבצע הרישום ,באחריות כל תלמיד/ה לוודא כי
הוא או היא רשומים לכל הקורסים! ניתן להשתמש בדף חישוב הנקודות שנמצא באתר
https://sociology.biu.ac.il/node/2251

בכל בעיה טכנית ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס של בר-אילן בטל'  03-5317000או .*9392
אם נתקלתם בבעיות מסוג אחר ,ניתן לפנות למשרדי המחלקה
דוא"לsocio.grad@biu.ac.il :

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת
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