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ראש המחלקה :ד"ר דניאלה גורביץ'
רכזת תכנית דרום ומזרח אסיה :ד"ר מיכל זלצר לביד
א .מבוא
הב.א .הרב תחומי במדעי הרוח מציע תשתית לימודית אשר מרחיבה את אפיקי הידע של
הסטודנט לתואר ראשון במגוון רחב של תחומי דעת .לימודים רב-תחומיים מבטיחים השכלה
רחבה ,יכולת חשיבה מופשטת ובנוסף ,הקניית דפוסים של חשיבה ביקורתית ,יכולת ניתוח
וסינתזה של חומר עיוני ,יצירתיות ,שיטתיות ,בהירות והעשרה תרבותית .הב.א .הרב תחומי
במדעי הרוח מציע לסטודנטים בחירה מחטיבות לימוד מגוונות מתרבות המערב ועד תרבויות
מזרח אסיה ,לימודי שפות ,לימודים מעשיים וגם אפשרות שילוב בין התחומים .בנוסף
למסלול הלימוד הראשי והמורחב ,הב.א .הרב תחומי מציע לסטודנטים אפשרות ללמוד ,בין
היתר ,תואר משולב-מדעי המדינה וב.א .רב תחומי במדעי הרוח ,או תוכנית לימודים
משולבת של משפטים ואסיה .בנוסף ,התכנית מאפשרת בניית מסלול אישי בסיוע יועץ
אקדמי .הרב תחומי במדעי הרוח שם דגש מרכזי על בחירת קורסי לימוד בעלי ערך מוסף
שממוענים לסטודנט הפרגמטי.
ב .תנאי קבלה
מועמד חדש :תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי )בהתאם לדרישות האוניברסיטה(.
סטודנט ותיק :למד בבר-אילן או במוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוה
חמישה קורסים לפחות וממוצע ציוניו  80לפחות.
סטודנטים שלא הגיעו לממוצע הנדרש יידונו כמועמדים חדשים.
ג .תוכנית הלימודים
כמסגרת לימודית יש לבחור באחת מבין האפשרויות הבאות:
•

ב.א .רב תחומי במדעי הרוח – מורחב ) 46ש"ש(

•

ב.א .רב תחומי במדעי הרוח – דו ראשי מובנה ) 25ש"ש(

•

ב.א .רב תחומי במדעי הרוח – דו ראשי לא מובנה) 27ש"ש(

ד .תכניות הלימוד כוללות את האשכולות הבאים לבחירה:
 .1דרום ומזרח אסיה )ראשי או מורחב( – במסגרת תכנית הלימודים עורך הסטודנט
היכרות עם התרבות ,הפוליטיקה והכלכלה של מדינות דרום-מזרח אסיה ובעיקר:
סין ,יפן ,צפון ודרום קוריאה ,הודו ,סינגפור ,מלזיה ואינדונזיה .אשכול זה כולל
מבואות יסוד אודות הרקע ההיסטורי ,דתי ותרבות בעבר ובהווה של האזור .בתוכנית
אסיה נלמדים קורסים בנושא :כלכלה ,פוליטיקה ,חברה ,פילוסופיה ,ספרות ,תרבות,
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משפט ,ביטחון ויחסים בינלאומיים באסיה .הלימודים בתוכנית כוללים גם לימודי
שפה :סינית ,יפנית וקוריאנית )במספר רמות(.
 .2תרבות ומורשת )ראשי או מורחב( – חשיפה למגוון תרבויות ומורשות המאפשרות
שילוב בין כמה תחומי דעת :ספרות אנגלית ,ספרות משווה ,ספרות עברית,
היסטוריה כללית ,ערבית ,תרבות צרפת ,לימודים קלאסיים ודרום ומזרח אסיה.
 .3אמנות והגות )ראשי או מורחב( – בחירה הכוללת שילובי אשכולות לימוד בין-
תחומיים הכוללים :אומנות יהודית ,פילוסופיה כללית ,לימודים קלאסיים ,תנ"ך,
תלמוד ,מחשבת ישראל ושפות )ובכללן יידיש ,לאדינו ופרסית(.
 .4דרום ומזרח אסיה לתלמידי משפטים –לימודי תואר ראשי במסלול לימודי דרום
ומזרח אסיה של תכנית הב.א .הרב-תחומי במדעי הרוח בשיתוף עם הפקולטה
למשפטים ) .(B.A, L.L.B.תכנית הלימודים מותאמת לסטודנטים למשפטים ופותחת
צוהר לתחומי דעת חדשים באסיה בתחום המשפט ,כלכלה ,תרבות ושפה .לימודי
התוכנית יסייעו לבוגריו להרחיב את סיכויי התקבלותם למשרה בתחום בארץ
ובחו"ל .בוגרי התוכנית יקבלו תעודת חוג לאחר תואר.
 .5לימודים מעשיים )ראשי או מורחב( –הסטודנט רשאי לשלב אשכולות לימוד
מתחומי לימוד בעלי אופק מקצועי ,ובהם לימודי מידע ומוסיקה.
 .6שפות )ראשי ומורחב( – הב.א .הרב תחומי מציע לסטודנטים לבחור ממגוון השפות
הרבות הנלמדות בבר-אילן :לטינית ,יוונית עתיקה ,צרפתית ,ספרדית ,טורקית,
אידיש ,לדינו ,גרמנית ,ערבית ,סינית ,יפנית וקוריאנית )נתון לשינויים( בשילוב
קורסי תרבות והעשרה לשפה הנלמדת.
 .7מסלול אישי )ראשי ומורחב( –ניתן לבנות תכנית לימודים אישית ,מודולרית,
בהדרכת היועצים האקדמיים המותאמת לבחירותיו והעדפותיו של הסטודנט בכפוף
להיצע הקורסים הניתנים באוניברסיטה.
ליצירת קשר עם מזכירות המחלקה:
03-5318231
Barav.Humanities@biu.ac.il
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