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לימודי התואר הראשון
לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה לתואר ראשון מבקשים להשיג שלוש מטרות מרכזיות:
א.

להקנות ידע אשר יעשיר את יכולת התלמידים להכיר ,להבין ,ולחקור את החיים החברתיים.

ב.

לטפח מודעות חברתית ויכולת חשיבה ביקורתית.

ג.

להכשיר ללימודים לקראת תארים מתקדמים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומדעי חברה אחרים.

סוציולוגיה הינה תחום ידע החוקר את ההתנהגות החברתית של בני האדם ואת האופנים בהם מתעצבות וגם משתנות
ההתנהגות ,הזהות ,האמונות וצורות הארגון החברתי .האנתרופולוגיה עוסקת בחקר תרבויות ברחבי העולם ובישראל.
במהלך הלימודים לתואר הראשון לומדים הסטודנטים לפתח את יכולת החשיבה והדמיון הסוציולוגי ,את היכולת ליישם את
עקרונות המחשבה והמחקר הסוציולוגי לחקר חברות שונות ובכללן החברה הישראלית והקהילות היהודיות ,ואת היכולת
להתבונן בקשר שבין זהותנו ומיקומנו החברתיים לתהליכים חברתיים רחבים יותר.
המחלקה חותרת להציג בפני הסטודנט את מגוון מסורות המחשבה ושיטות המחקר הסוציולוגיות והאנתרופולוגיות ,לצד
המחקר העדכני בתחומי מפתח של החברה בת זמננו ,כגון :מדינה וחברה ,עבודה וארגונים ,סוציולוגיה של חיי היום-יום,
פסיכולוגיה חברתית ,מגדר ,דת ,מעמד ,ריבוד ואי שוויון ,רשתות חברתיות ,קהילה ,יחסים אתניים ,הגירה וקליטה ,כלכלה
וחברה ,תנועות חברתיות ,בריאות וחולי ,העיר ,ביקורת התרבות ,סטיה חברתית ,תרבות צריכה ,גלובליזציה,
פונדמנטליזם ,ועוד.

תכנית הלימודים מורכבת מהקורסים הבאים:
א.

שעורי חובה כלליים

ב.

קורסים בשיטות מחקר איכותניות וכמותניות

ד.

קורסי בחירה במגוון נושאים

ד.

סמינרים

תנאי הקבלה לתואר הראשון
א .תעודת בגרות
ב .מבחן כניסה פסיכומטרי .מועמדים בעלי ממוצע בגרות  9.8ומעלה פטורים מבחינת הפסיכומטרי.
ג .ידיעה טובה באנגלית עד כדי קריאה חופשית בספרות מקצועית )ראו סעיף ט' בדגשים המצויים בחלק האחרון
במבוא ,תחת הכותרת "לתשומת לב התלמידים במקצוע דו ראשי מובנה ולא מובנה"(

המסלולים הקיימים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
מסלול דו-ראשי מובנה מתקיים בצרופים הבאים:
א .סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לפסיכולוגיה
ב .סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לקרימינולוגיה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם בית הספר לחינוך :המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך ,או עם המגמה לייעוץ
ג.
חינוכי
ד .סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה למדעי המדינה
ה .סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לתקשורת
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו.
ו.

במסלול דו-ראשי מובנה ישנו תיאום בין מערכות השעות של קורסי החובה בשתי המחלקות במסלול הנבחר.
מסלול דו ראשי לא מובנה ניתן ללמוד בצרוף כל מקצוע דו ראשי אחר הנלמד באוניברסיטה.
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דרישות המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – במסלול דו ראשי מובנה
לפי הפירוט הבא:
מסלול דו ראשי מובנה עם המחלקה לפסיכולוגיה:
א.
 8.5נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה א':
 8.5נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה ב':
 4נקודות
סמינריונים בהיקף של
שנה ג':
 4נקודות
קורסי בחירה בהיקף של
שנים ב'-ג':
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות כאן:
שנה א':
שם הקורס
מבוא לסוציולוגיה

מספר הקורס
64-101-01

סך הכל נקודות זכות
2

תרגיל מבוא לסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיה

64-101-02/03/04
64-103-01

0.5
1

תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה

64-103-02/03

0.5

סוגיות בחקר התרבות
תרגיל סוגיות בחקר התרבות

64-105-01
64-105-02/03

1
0.5

כתיבה אקדמית
פסיכולוגיה חברתית
סך הכל נקודות8.5 :
שנה ב':

64-210-01
64-215-01

1
2

הערות
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה
ב'
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה
ב'

שם הקורס
שיטות מחקר איכותניות
תרגיל שיטות מחקר איכותניות

מספר הקורס
64-203-01
64-203-02/03

סך הכל נקודות זכות
1
1

חברה ישראלית
תרגיל חברה ישראלית

64-209-01
64-209-02/03/04

2
0.5

תאוריות סוציולוגיות א'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות א'

64-303-01
64-303-02/03

1
0.25

תאוריות סוציולוגיות ב'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות ב'

64-304-01
64-304-02/03

1
0.5

תאוריות אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות

64-305-01

1

תרגיל תאוריות אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות

64-305-02/03

0.25

סך הכל נקודות8.5 :
שנה ב' +ג' בחירה:
מספר הקורס

שם הקורס
בחירה
בחירה
בחירה
בחירה
סך הכל נקודות4 :

הכל
סך
נקודות זכות
1
1
1
1

הערות

שנה ג' סמינרים:
שם הקורס
סמינר
סמינר

מספר הקורס

הכל
סך
נקודות זכות
2
2

הערות

סך הכל נקודות4 :
סך הכל נקודות זכות לכל התואר 25 :ש"ש
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ב .מסלול דו ראשי מובנה עם המחלקה לקרמינולוגיה:
 9.5נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה א':
 8.5נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה ב':
 4נקודות
סמינריונים בהיקף של
שנה ג':
 3נקודות
קורסי בחירה בהיקף של
שנים ב'-ג':
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות כאן:
שנה א':
מספר הקורס
שם הקורס
64-101-01
מבוא לסוציולוגיה
64-101-02/03/04
תרגיל מבוא לסוציולוגיה
64-103-01
מבוא לאנתרופולוגיה
64-103-02/03
תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
64-105-01
סוגיות בחקר התרבות
64-105-02/03
תרגיל סוגיות בחקר התרבות
64-106-01
שיטות מחקר כמותניות

כתיבה אקדמית
פסיכולוגיה חברתית
סך הכל נקודות9.5 :

סך הכל נקודות זכות
2
0.5
1
0.5
1
0.5
1

64-210-01
64-215-01

הערות
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה ב'
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה ב'

ציון סופי עובר בקורס כתנאי מעבר
לקורס 'מבוא לסטטיסטיקה' 64-109-
01

1
2

שנה ב':
שם הקורס
שיטות מחקר איכותניות
תרגיל שיטות מחקר איכותניות

מספר הקורס
64-203-01
64-203-02/03

סך הכל נקודות זכות
1
1

חברה ישראלית
תרגיל חברה ישראלית
תאוריות סוציולוגיות א'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות א'

64-209-01
64-209-02/03/04
64-303-01
64-303-02/03

2
0.5
1
0.25

תאוריות סוציולוגיות ב'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות ב'

64-304-01
64-304-02/03

1
0.5

תאוריות אנתרופולוגיות
ואתנוגרפיות
תרגיל תאוריות אנתרופולוגיות
ואתנוגרפיות
סך הכל נקודות8.5 :

64-305-01

1

64-305-02/03

0.25

מספר הקורס

סך הכל נקודות זכות
1
1
1

הערות

מספר הקורס

סך הכל נקודות זכות
2
2

הערות

שנה ב'+ג' קורסי בחירה:
שם הקורס
בחירה
בחירה
בחירה
סך הכל נקודות3 :
שנה ג' סמינרים:
שם הקורס
סמינר
סמינר
סך הכל נקודות4 :

סך הכל נקודות זכות לכל התואר 25 :ש"ש
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ג .מסלול דו ראשי מובנה עם בית הספר לחינוך ,המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך:
 9.5נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה א':
 11.25נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה ב':
 4נקודות
סמינריונים בהיקף של
שנה ג':
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות כאן:
שנה א':

מספר הקורס
64-101-01

סך הכל נקודות זכות
2

הערות
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה ב'

שם הקורס
מבוא לסוציולוגיה

תרגיל מבוא לסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיה

64-101-02/03/04
64-103-01

0.5
1

ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה ב'

תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה

64-103-02/03

0.5

סוגיות בחקר התרבות
תרגיל סוגיות בחקר התרבות

64-105-01
64-105-02/03

1
0.5

שיטות מחקר כמותניות

64-106-01

1

כתיבה אקדמית
פסיכולוגיה חברתית
סך הכל נקודות9.5 :

64-210-01
64-215-01

1
2

שנה ב':

מספר הקורס
64-109-01

סך הכל נקודות זכות
1

שם הקורס
מבוא לסטטיסטיקה

תרגיל מבוא לסטטיסטיקה
שיטות מחקר איכותניות
תרגיל שיטות מחקר איכותניות
סטטיסטיקה הסקתית

64-109-02/03
64-203-01
64-203-02/03
64-207-01

1
1
1
1

תרגיל סטטיסטיקה הסקתית
חברה ישראלית
תרגיל חברה ישראלית
תאוריות סוציולוגיות א'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות א'
תאוריות סוציולוגיות ב'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות ב'
סך הכל נקודות11.25 :

64-207-02/03
64-209-01
64-209-02/03/04
64-303-01
64-303-02/03
64-304-01
64-304-02/03

1
2
0.5
1
0.25
1
0.5

שם הקורס
סמינר
סמינר

שנה ג' סמינרים:

מספר הקורס

סך הכל נקודות זכות
2
2

סך הכל נקודות4 :
סך הכל נקודות זכות לכל התואר 24.75 :ש"ש.
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ציון סופי עובר בקורס כתנאי מעבר
לקורס 'מבוא לסטטיסטיקה' 64-
109-01

הערות
הרשמה לקורס מותנית בציון
סופי עובר בקורס 'שיטות מחקר כמותניות'
.64-106-01ציון סופי עובר בקורס זה כתנאי מעב
לקורס 'סטטיסטיקה הסקתית' .64-207-01

הרשמה לקורס מותנית בציון
סופי עובר בקורס 'מבוא לסטטיסטיקה
.64-109-01

הערות
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ד .מסלול דו ראשי מובנה עם בית הספר לחינוך ,המגמה ליעוץ חינוכי:
 9.5נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה א':
 11.25נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה ב':
 4נקודות
סמינריונים בהיקף של
שנה ג':
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות כאן:
שנה א':
סך הכל נקודות זכות
מספר הקורס
שם הקורס
2
64-101-01
מבוא לסוציולוגיה
0.5
64-101-02/03/04
תרגיל מבוא לסוציולוגיה
1
64-103-01
מבוא לאנתרופולוגיה
0.5
64-103-02/03
תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
1
64-105-01
סוגיות בחקר התרבות
0.5
64-105-02/03
תרגיל סוגיות בחקר התרבות
שיטות מחקר כמותניות

64-106-01

1

כתיבה אקדמית
פסיכולוגיה חברתית
סך הכל נקודות9.5 :
שנה ב':

64-210-01
64-215-01

1
2

שם הקורס
מבוא לסטטיסטיקה

מספר הקורס
64-109-01

תרגיל מבוא לסטטיסטיקה
שיטות מחקר איכותניות
תרגיל שיטות מחקר איכותניות
סטטיסטיקה הסקתית

64-109-02/03
64-203-01
64-203-02/03
64-207-01

1
1
1
1

שם הקורס
סמינר
סמינר

שנה ג' סמינרים:

מספר הקורס

ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה ב'

ציון סופי עובר בקורס כתנאי מעבר
לקורס 'מבוא לסטטיסטיקה' 64-109-
01

סך הכל נקודות זכות
1

64-207-02/03
תרגיל סטטיסטיקה הסקתית
64-209-01
חברה ישראלית
64-209-02/03/04
תרגיל חברה ישראלית
64-303-01
תאוריות סוציולוגיות א'
64-303-02/03
תרגיל תאוריות סוציולוגיות א'
64-304-01
תאוריות סוציולוגיות ב'
64-304-02/03
תרגיל תאוריות סוציולוגיות ב'
סך הכל נקודות11.25 :

הערות
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה ב'

הערות
הרשמה לקורס מותנית בציון
סופי עובר בקורס 'שיטות מחקר כמותניות'
.64-106-01ציון סופי עובר בקורס זה כתנאי
מעבר לקורס 'סטטיסטיקה הסקתית'
.64-207-01

הרשמה לקורס מותנית בציון
סופי עובר בקורס 'מבוא לסטטיסטיקה
.64-109-01

1
2
0.5
1
0.25
1
0.5

סך הכל נקודות זכות
2
2

סך הכל נקודות4 :
סך הכל נקודות זכות לכל התואר 24.75 :ש"ש.

6

הערות

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ט

ה .מסלול דו ראשי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה:
 8.5נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה א':
 11.25נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה ב':
 4נקודות
סמינריונים בהיקף של
שנה ג':
 1נקודות
קורסי בחירה בהיקף של
שנים ב'-ג'
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות כאן:
שנה א':

מספר הקורס
64-101-01

סך הכל נקודות זכות
2

שם הקורס
מבוא לסוציולוגיה

תרגיל מבוא לסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיה

64-101-02/03/04
64-103-01

0.5
1

תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
סוגיות בחקר התרבות
תרגיל סוגיות בחקר התרבות

64-103-02/03
64-105-01
64-105-02/03

0.5
1
0.5

שיטות מחקר כמותניות

64-106-01

1

פסיכולוגיה חברתית
סך הכל נקודות8.5 :

64-215-01

2

שנה ב':

מספר הקורס
64-109-01

מספר נקודות זכות
1

שם הקורס
מבוא לסטטיסטיקה

תרגיל מבוא לסטטיסטיקה
שיטות מחקר איכותניות
תרגיל שיטות מחקר איכותניות

64-109-02/03
64-203-01
64-203-02/03

1
1
1

סטטיסטיקה הסקתית

64-207-01

1

תרגיל סטטיסטיקה הסקתית
חברה ישראלית
תרגיל חברה ישראלית
תאוריות סוציולוגיות א'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות א'

64-207-02/03
64-209-01
64-209-02/03/04
64-303-01
64-303-02/03

1
2
0.5
1
0.25

תאוריות סוציולוגיות ב'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות ב'

64-304-01
64-304-02/03

1
0.5

הערות
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה
ב'
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה
ב'

ציון סופי עובר בקורס כתנאי
מעבר לקורס 'מבוא לסטטיסטיקה'
64-109-01

הערות
הרשמה לקורס מותנית בציון
סופי עובר בקורס 'שיטות מחקר
כמותניות' .64-106-01
ציון סופי עובר בקורס זה כתנאי מעבר
לקורס 'סטטיסטיקה הסקתית' 64-
.207-01

הרשמה לקורס מותנית בציון
סופי עובר בקורס 'מבוא לסטטיסטיקה
.64-109-01

סך הכל נקודות11.25 :

7

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ט
שנה ב'+ג' קורסי בחירה:
שם הקורס
בחירה
סך הכל נקודות1 :

סך הכל נקודות זכות
1

מספר הקורס

הערות

שנה ג' סמינרים:
שם הקורס
סמינר
סמינר
סך הכל נקודות4 :

סך הכל נקודות זכות
2
2

מספר הקורס

הערות

סך הכל נקודות זכות לכל התואר 24.75 :ש"ש

ו .מסלול דו ראשי מובנה עם המחלקה לתקשורת )תרבות דיגיטלית(:
 6.5נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה א':
 1נקודה
קורסי בחירה בהיקף של
 8.5נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה ב':
 2.75נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה ג':
 4נקודות
סמינריונים בהיקף של
 1נקודה
קורס בחירה בהיקף של
 1נקודות
קורסי בחירה בהיקף של
שנים ב'-ג':
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות כאן:
שנה א':
שם הקורס
מבוא לסוציולוגיה

מספר הקורס
64-101-01

סך הכל נקודות זכות
2

הערות
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה ב'

תרגיל מבוא לסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיה

64-101-02/03/04
64-103-01

0.5
1

ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה ב'

תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
סוגיות בחקר התרבות
תרגיל סוגיות בחקר התרבות

64-103-02/03
64-105-01
64-105-02/03

0.5
1
0.5

שיטות מחקר כמותניות

64-106-01

1

קורס בחירה דיגיטלי
סך הכל נקודות7.5 :

1

8

ציון סופי עובר בקורס כתנאי מעבר
לקורס 'מבוא לסטטיסטיקה' 64-
109-01

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ט
שנה ב':

מספר הקורס
64-109-01

סך הכל נקודות זכות
1

שם הקורס
מבוא לסטטיסטיקה

תרגיל מבוא לסטטיסטיקה
שיטות מחקר איכותניות
תרגיל שיטות מחקר איכותניות
סטטיסטיקה הסקתית

64-109-02/03
64-203-01
64-203-02/03
64-207-01

1
1
1
1

תרגיל סטטיסטיקה הסקתית
חברה ישראלית
תרגיל חברה ישראלית
סך הכל נקודות8.5 :

64-207-02/03
64-209-01
64-209-02/03/04

1
2
0.5

הערות
הרשמה לקורס מותנית בציון
סופי עובר בקורס 'שיטות מחקר
כמותניות' .64-106-01
ציון סופי עובר בקורס זה כתנאי מעבר
לקורס 'סטטיסטיקה הסקתית' 64-
.207-01

הרשמה לקורס מותנית בציון
סופי עובר בקורס 'מבוא לסטטיסטיקה
.64-109-01

שנה ג' חובה:
שם הקורס
תאוריות סוציולוגיות א'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות א'

מספר הקורס
64-303-01
64-303-02/03

64-304-01
תאוריות סוציולוגיות ב'
64-304-02/03
תרגיל סוציולוגיות ב'
סך הכל נקודות זכות2.75 :

סך הכל נקודות זכות
1
0.25

הערות

1
0.5

שנה ב' +ג' בחירה:
שם הקורס
בחירה
בחירה

סך הכל נקודות זכות
1
1

מספר הקורס

הערות

סך הכל נקודות זכות2 :

שם הקורס
סמינר
סמינר

שנה ג' סמינר:

מספר הקורס

סך הכל נקודות זכות
2
2

סך הכל נקודות זכות4 :

סך הכל נקודות זכות לכל התואר 24.75 :ש"ש

9

הערות

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ט
ז .מסלול דו ראשי מובנה עם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו:
 8.5נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה א':
 11.25נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה ב':
 4נקודות
סמינריונים בהיקף של
שנה ג':
 1נקודות
קורסי בחירה בהיקף של
שנים ב'-ג'
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות כאן:
שנה א':

מספר הקורס
64-101-01

סך הכל נקודות זכות
2

שם הקורס
מבוא לסוציולוגיה

תרגיל מבוא לסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיה

64-101-02/03/04
64-103-01

0.5
1

תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
סוגיות בחקר התרבות
תרגיל סוגיות בחקר התרבות

64-103-02/03
64-105-01
64-105-02/03

0.5
1
0.5

שיטות מחקר כמותניות

64-106-01

1

פסיכולוגיה חברתית
סך הכל נקודות8.5 :

64-215-01

2

שנה ב':

מספר הקורס
64-109-01

סך הכל נקודות זכות
1

שם הקורס
מבוא לסטטיסטיקה

תרגיל מבוא לסטטיסטיקה
שיטות מחקר איכותניות
תרגיל שיטות מחקר איכותניות

64-109-02/03
64-203-01
64-203-02/03

1
1
1

סטטיסטיקה הסקתית

64-207-01

1

תרגיל סטטיסטיקה הסקתית
חברה ישראלית
תרגיל חברה ישראלית
תאוריות סוציולוגיות א'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות א'

64-207-02/03
64-209-01
64-209-02/03/04
64-303-01
64-303-02/03

1
2
0.5
1
0.25

תאוריות סוציולוגיות ב'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות ב'

64-304-01
64-304-02/03

1
0.5

סך הכל נקודות11.25 :

10

הערות
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה
ב'
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה
ב'

ציון סופי עובר בקורס כתנאי
מעבר לקורס 'מבוא
לסטטיסטיקה' 64-109-01

הערות
הרשמה לקורס מותנית בציון
סופי עובר בקורס 'שיטות מחקר
כמותניות' .64-106-01
ציון סופי עובר בקורס זה כתנאי מעבר
לקורס 'סטטיסטיקה הסקתית' 64-
.207-01

הרשמה לקורס מותנית בציון
סופי עובר בקורס 'מבוא לסטטיסטיקה
.64-109-01

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ט
שנה ב'+ג' קורסי בחירה:
שם הקורס
בחירה
סך הכל נקודות1 :
שנה ג' סמינרים:
שם הקורס
סמינר
סמינר
סך הכל נקודות4 :

מספר הקורס

סך הכל נקודות זכות
1

הערות

מספר הקורס

סך הכל נקודות זכות
2
2

הערות

סך הכל נקודות זכות לכל התואר 24.75 :ש"ש

11

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ט
דרישות המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה – במסלול דו ראשי לא מובנה
 27ש"ש )שעות שנתיות( לפי הפירוט הבא:
 9.5נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה א':
 12.5נקודות
קורסי חובה בהיקף של
שנה ב':
 4נקודות
סמינריונים בהיקף של
שנה ג':
 1נקודות
קורסי בחירה בהיקף של
שנים ב'-ג':
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות כאן:
שנה א':

מספר הקורס
64-101-01

סך הכל נקודות זכות
2

שם הקורס
מבוא לסוציולוגיה

תרגיל מבוא לסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיה

64-101-02/03/04
64-103-01

0.5
1

תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
סוגיות בחקר התרבות
תרגיל סוגיות בחקר התרבות

64-103-02/03
64-105-01
64-105-02/03

0.5
1
0.5

שיטות מחקר כמותניות

64-106-01

1

כתיבה אקדמית
פסיכולוגיה חברתית
סך הכל נקודות9.5 :

64-210-01
64-215-01

1
2

שם הקורס
מבוא לסטטיסטיקה

מספר הקורס
64-109-01

סך הכל נקודות זכות
1

תרגיל מבוא לסטטיסטיקה
שיטות מחקר איכותניות
תרגיל שיטות מחקר איכותניות
סטטיסטיקה הסקתית

64-109-02/03
64-203-01
64-203-02/03
64-207-01

1
1
1
1

תרגיל סטטיסטיקה הסקתית
חברה ישראלית
תרגיל חברה ישראלית
תאוריות סוציולוגיות א'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות א'
תאוריות סוציולוגיות ב'
תרגיל תאוריות סוציולוגיות ב'
תאוריות אנתרופולוגיות
ואתנוגרפיות
תרגיל תאוריות אנתרופולוגיות
ואתנוגרפיות

64-207-02/03
64-209-01
64-209-02/03/04
64-303-01
64-303-02/03
64-304-01
64-304-02/03
64-305-01

1
2
0.5
1
0.25
1
0.5
1

64-305-02/03

0.25

שנה ב':
סך הכל נקודות12.5 :

12

הערות
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה
ב'
ציון סופי  70כתנאי מעבר לשנה
ב'

ציון סופי עובר בקורס כתנאי
מעבר לקורס 'מבוא לסטטיסטיקה'
64-109-01

הערות
הרשמה לקורס מותנית בציון
סופי עובר בקורס 'שיטות מחקר
כמותניות' .64-106-01
ציון סופי עובר בקורס זה כתנאי מעבר
לקורס 'סטטיסטיקה הסקתית' 64-
.207-01

הרשמה לקורס מותנית בציון
סופי עובר בקורס 'מבוא לסטטיסטיקה
.64-109-01

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ט
שנה ב'+ג' בחירה:
שם הקורס
בחירה
סך הכל נקודות1 :

סך הכל נקודות זכות
1

מספר הקורס

הערות

שנה ג' סמינרים:
שם הקורס
סמינר
סמינר
סך הכל נקודות4 :

סך הכל נקודות זכות
2
2

מספר הקורס

הערות

סך הכל נקודות זכות לכל התואר 27 :ש"ש

תנאי מעבר – לשנה ב' מסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה
על מנת לעבור משנה א' ל-ב' יש לעמוד בציון מינימום של  70בקורסים הבאים:
 – 64-101מבוא לסוציולוגיה
 – 64-103מבוא לאנתרופולוגיה
חשוב מאוד להיבחן במועד א' בקורסים הללו על מנת להימנע מחסימה לרישום לשנה ב' ,אם לא עמדת בציון הנדרש.
לתשומת לב התלמידים במקצוע ראשי דו ראשי מובנה ולא מובנה
א .במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יש חובת נוכחות בשיעורים ובתרגילים .במקרה שבו תלמיד/ה יעדר/תעדר
משלושה שיעורים או יותר במהלך סמסטר ,למרצה תהא הזכות לתת לתלמיד/ה ציון "פרש"" /נכשל" בקורס .משמע,
התלמיד/ה לא יוכל/תוכל לגשת לבחינה ולהגיש מטלות בקורס זה.
ב .אנו מדגישים שהקורסים של שנה א' ,ב' וג' בנויים כך שכל שנה מהווה בסיס לשנה הבאה אחריה .אי לכך יש לשמור
על סדר הלימודים לפי השנים .בשנה שניה יש להקפיד ללמוד את הקורסים המתודולוגיים )קורסי שיטות המחקר
והסטטיסטיקה( המהווים תנאי מוקדם לסמינריונים הנלמדים בשנה השלישית .אי הקפדה על סדר זה עלול להאריך
את משך הלימודים מעבר לשלוש שנים.
ג .תלמידי שנה א' במקצוע ראשי או במקצוע דו ראשי שציוניהם נמוכים מהנדרש למעבר משנה לשנה רשאים לערער
בפני ראשת המחלקה או בפני אחראית תכנית לימודים לתואר ראשון .אם הערעור יתקבל ,יהיה התלמיד במעמד "על
תנאי" בשנה ב' .תלמיד כזה יהיה חייב להעלות במשך שנה ב' את רמת ציוניו בקורסי שנה א' על פי דרישות המחלקה.
רק תלמידים אשר יגיעו לרמה הנדרשת יורשו להמשיך את לימודיהם במחלקה.
ד .התלמידים אחראים על מילוי כל דרישות המחלקה לתואר הראשון .לפני תחילת רישום מערכת השעות בכל שנה ,ניתן
להתייעץ עם הסגנית המנהלית לראשת המחלקה או מזכירת המחלקה לתואר ראשון על מנת לוודא עמידה בכל
דרישות המחלקה לתואר.
ה .תלמיד שקיבל ציון ט.נ) .טרם נקבע( ,מסיבה כלשהי ,חייב לדאוג בהקדם האפשרי לקבל ציון סופי לקורס .זאת על ידי
פניה למרצה הקורס או למתרגל הקורס.
ו .תלמידים שנכשלו בקורס ,בכל מועדי הבחינות המאושרים ,חייבים להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל דרישות
הקורס.
ז .ההרשמה לקורסים מחוץ למחלקה תאושר לפי התנאים הבאים:
 .1התלמיד סיים את קורסי שנה א' לפי דרישות המעבר לשנה ב'.
 .2קבלת אישור המחלקה האחרת לפני ההרשמה לקורס המבוקש.
ח .קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר-אילן ו/או באוניברסיטאות אחרות יוכרו לפי הצורך בתנאי שהציון בהם הוא לא פחות
מ.70 -
ט .חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה.
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לימודי התואר השני
התכנית ללימודים מתקדמים במחלקה מאפשרת לבוגריה לרכוש כלים למחקר במגוון תהליכים חברתיים בזירות מוסדיות
שונות כגון המשפחה ,הצבא ,ארגוני עבודה ,המגזר השלישי ,הכלכלה ,הרשתות החברתיות ,השפה ,התרבות והטכנולוגיה,
תוך הבנת יחסי הגומלין ביניהם .הלימודים במחלקה גם מפתחים כלים אנליטיים ויישומיים המסייעים להבין תרבויות
וחברות באשר הן ומקנים ידע נרחב והבנה מעמיקה של החברה בה אנו חיים ותהליכי השינוי המתרחשים בה.
הקורסים והסמינרים המתקדמים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מאפשרים לענות על סדרה של שאלות סוציולוגיות
מגוונות ,כגון :מהן המשמעויות העומדות מאחורי תגיות חברתיות מוכרות כמו "גבריות"" ,זקנה"" ,מסורתיות" ,או
"אשכנזיות" ,ואיך הן משתנות מהקשר להקשר? כיצד שינויים כלכליים ,כמו פתיחת שווקים וגמישות תעסוקתית ,משפיעים
על יחסי אי שוויון בחברה? כיצד ארגוני עבודה מתמודדים עם תהליכי גלובליזציה? כיצד נשים וגברים משלבים בין
הדרישות שלעיתים סותרות בין עבודה ומשפחה? אלו כוחות חברתיים גורמים לכך שעובדים )ובייחוד עובדות( יחיו מתחת
לקו העוני? כיצד טכנולוגיות חדשות משנות את החיים החברתיים והפוליטיים? כיצד רשת הפייסבוק משפיעה על הקשרים
הבין-אישיים? באילו סיטואציות חברתיות והיסטוריות מתעצבות קבוצות דתיות חדשות? מה המשמעות של אזרחות
בחברה מפוצלת ומקוטבת? כיצד שוק העבודה וחלוקת המרחב הגיאוגרפי ,למשל בין מרכז ופריפריה ,מבדלים בין קבוצות
וקהילות? מה החשיבות של תנועות חברתיות ומה יכולתן להביא לשינוי ולצדק חברתי? באיזו שפה חברתית מדבר הגוף
שלנו? מתי רגשות אישיים ,כמו בושה ,הופכים להיות קולקטיביים? כיצד אותנטיות ,לאומיות או זעם פוליטי מעוצבים על-
ידי החברה ומשפיעים על הפעולה הפוליטית?
נקודת המבט האנתרופולוגית תיקח אותנו למסע בין תרבויות אחרות .אולם ,תעניק גם תובנות דרכן ניתן ללמוד על הכאן
והעכשיו .נשאל למשל ,היכן בעולם פותחה כלכלת מתנות במקום כלכלת כסף? איך משתנים תפישות ודפוסים של אימהות
מתרבות לתרבות? ומה בין האינטרנט לבין מסורת בת אלפי שנים של כבוד במשפחה?
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן מאופיינת באווירה חמה ומשפחתית .היא מעניקה לסטודנטים
ליווי וחניכה אקדמית צמודים לכל אורך הדרך ,מהניסיון לזהות נושאי מחקר מתאימים עד השלמת התואר ולעתים אף
אחריו ,בדרך לפרסום מדעי של הממצאים .יכולות הניתוח הביקורתי והכישורים האקדמיים המתפתחים בלימודי
הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה הופכות את מוסמכי/ות המחלקה למועמדים/ות אידאלים/ות למגוון משרות בשוק העבודה
העכשווי ,הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי ,הדורשות חשיבה עצמאית ברמה הגבוהה ביותר וקבלת החלטות בתנאים
של רגישות חברתית ,מגדרית ,בין-תרבותית ורב-גילאית.
לימודי התואר השני במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה אורכים שנתיים ,ומתקיימים בימי רביעי ושישי.
הלימודים במגמות
המחלקה מציעה לימודים ב 3-מגמות התמחות:
א.

המגמה לסוציולוגיה ארגונית:

המגמה לסוציולוגיה ארגונית מפגישה את הסטודנטים עם גישות ושיטות מובילות בחקר ארגונים ועבודה ומקנה כלים
להבנה וניתוח של ארגונים הפועלים בסביבה מקומית וגלובלית .המגמה משלבת גישה מחקרית עם אוריינטציה יישומית.
מטרתה להעניק הן תשתית תיאורטית ואינטלקטואלית בתחומי התמחותה והן מיומנויות מעשיות הנוגעות לאבחון ושינוי
ארגוני ,ניהול משאבי אנוש ופיתוח ארגונים בהקשרים משתנים וגלובליים.
תכנית הלימודים המוצעת כוללת קשת רחבה של נושאים :תרבויות בארגונים ,אסטרטגיה ושינוי ארגוני ,ניהול ומנהלים,
גלובליזציה ,סקרים ארגוניים ,דינאמיקה קבוצתית ,יחסים בין-ארגוניים ותוך-ארגוניים ,מיומנויות אבחון וייעוץ ארגוני ,מגדר,
זהות ואי-שוויון בחיי העבודה ומשאבי אנוש .הקורסים מיועדים להקנות לסטודנטים היכרות מעמיקה עם מורכבותם
הפנימית ,החברתית ,התרבותית והמבנית של ארגונים מסוגים שונים ועם האופן שבו ארגונים מתנהלים בתוך סביבה
מוסדית ,חברתית ,כלכלית ופוליטית משתנה ורבת-פנים.
בהתאם לכך ,הלימודים במגמה מקנים יסודות אקדמיים לכניסה לתפקידים רבים הקשורים ,בין השאר ,בניהול משאבי
אנוש ,ניהול בסקטור הציבורי והפרטי ,יעוץ ארגוני ,הדרכה ,מחקר יישומי ,וכמובן מחקר אקדמי .סטודנטים מצטיינים
במגמה יכולים להגיש מועמדות להמשך לימודים לקראת תואר דוקטור.
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ב.

המגמה לפסיכולוגיה חברתית

שדה הפסיכולוגיה החברתית עוסק בהתנהגויות ,תפיסות ורגשות ברמת היחיד כפי שאלו מעוצבות בתוך הקשרים חברתיים
ספציפיים ובכך הוא שואב את מקורותיו התיאורטיים והמחקריים מתחומי הסוציולוגיה והפסיכולוגיה .הלימודים במגמה
מקנים לסטודנטים כלים תיאורטיים להבנה ,ניתוח ופרשנות של תהליכים חברתיים בהקשרים מגוונים ,לצד מיומנויות מחקר
בסיסיות שיאפשרו להם לבחון שאלות מחקריות מתחומי התעניינותם או עיסוקם המקצועי .חברי סגל המגמה מתמחים
בנושאים הבאים :מושג העצמי ורגשות; אתניות וגזע; השפעות פסיכולוגיות-חברתיות של מיקומים מבניים כגון מעמד
ומגדר; מגדר במשפחה ובעבודה; תמיכה חברתית; פסיכולוגיה חברתית ואינטרנט; אי בטחון תעסוקתי ,חקר סטריאוטיפים,
יחסים זוגיים ,גבריות וחברות ,שינוי עמדות ושכנוע ,מנהיגות ותהליכים תוך-קבוצתיים ויחסים בין-קבוצתיים .מטרת
הלימודים במגמה היא העמקת ההיכרות עם הנושאים האמורים כחלק מחיזוק היכולת העצמאית להעמיד תובנות מחקריות
ופרקטיות בתחום.
ג.

המגמה לחברה ותרבות

מגמת תרבות וחברה מספקת לתלמידיה ידע מתקדם בעולם התיאוריה והמחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי .המגמה חושפת
את התלמידים למגוון נושאים התופסים מקום בליבת המחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי ובונה את המבט האינטלקטואלי
והביקורתי הנדרש לעיון ועבודה בשדה המחקר החברתי .כמו כן ,המגמה מקנה הכשרה מתודולוגית מתקדמת לפיתוח
המיומנות המחקרית הנדרשת בשיטות השונות הנוהגות בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה .חברי סגל המגמה מתמחים בנושאים
מגוונים :הגירה על היבטיה הגופניים והנפשיים; רפואה; פריון והולדה; חילוניות וזהויות חילוניות; זרמים דתיים; אינטרנט
ותרבות דיגיטלית; צריכת אומנות ומוסיקה; יחסי חברות וסולידריות; יחסי נתינה ופילנתרופיה; לאומיות והנצחה; מעגל
החיים; זקנה ומוות; תרבות ורגשות; תיאטרון ,טקסים ,וביצועים תרבותיים; יחסים בין-דוריים ואינטרנט; השתתפות
אזרחית; אוכלוסיות מיעוטים; תקשורת ותרבות פופולרית; יחסי אמפטיה ועוד .המגמה מעודדת בחירה נושאי מחקר מתוך
רפרטואר רחב של סוגיות מקומיות וגלובליות ,ויישום שיטות מחקר איכותניות ואנתרופולוגיות.
תנאי קבלה ודרישות מוקדמות
א.

המחלקה שוקלת את מועמדותם של מסיימי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע של  85לפחות .מספר המקומות
במחלקה מוגבל ,והקבלה היא על בסיס תחרותי .השגת ציון המינימום אינה מבטיחה קבלה .ניתנת עדיפות
לבוגרי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה .קבלתם של מועמדים חסרי רקע במדעי החברה מותנית בחובות
השלמה.
הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים שהם להערכתה
בעלי הסיכויים הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם בפני ביה"ס ללימודים מתקדמים .על מנת
להבטיח החלטה שקולה ,הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים רשאית להחליט לטפל בבקשה רק לאחר שזו
תכלול את כל הנתונים והמסמכים הדרושים ,כמפורט להלן .כמו כן ,הוועדה רשאית לבקש ממועמדים למסור
עבודות סמינריוניות לעיונה ,וכן לזמן מועמדים לראיון אישי.

ב.

בעת ההרשמה יש להגיש לביה"ס ללימודים מתקדמים את גיליון הציונים של התואר הראשון .אם בעת
ההרשמה לא יהיו בידי המועמדים כל הציונים של התואר הראשון ,יש לשלוח בהקדם האפשרי את הציונים
שיתווספו ,ישירות למזכירות הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

ג.

בטופס ההרשמה יש לרשום את המגמה המבוקשת .יש אפשרות לציין מגמות נוספות במחלקה בעדיפות שנייה
ושלישית .הדיון העיקרי יהיה לגבי העדיפות הראשונה .המגמה בעדיפות שנייה תובא בחשבון כל זמן שיש מקום
פנוי במגמה זו במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות הראשונה .מגמה בעדיפות שלישית תובא בחשבון
בתנאי שיש מקום פנוי במגמה זו במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות השנייה.

ד.

בקשה להתקבל ללימודים צריכה לכלול שני מכתבי המלצה משני אנשי סגל אקדמי ,אשר לימדו את המועמד
בתואר הראשון ,רצוי במסגרת סמינרים .טופסי ההמלצה ישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות התואר
השני במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה .אנו מבטיחים לממליצים לשמור על סודיות מלאה.

ה.

על המועמדים להשיב על שאלון לגבי ניסיונם ותחומי התעניינותם .שאלון זה נמצא במזכירות המחלקה וכן
באתר המחלקה ,ויש למוסרו ישירות למחלקה.

ו.

מועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שני תקופה ארוכה לאחר סיום לימודיהם לתואר ראשון בסוציולוגיה
ולאנתרופולוגיה ,או תלמידים שלא למדו סוציולוגיה ואנתרופולוגיה כחוג ראשי בתואר הראשון ,או שלא למדו
קורסים בסיסיים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בתואר ראשון ,יחויבו בקורסי השלמה מהתואר הראשון )בנוסף
לדרישות הרגילות לתואר שני( בהתאם להחלטת הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים וביה"ס ללימודים
מתקדמים.
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לימודי ההשלמה אינם מקנים נקודות זכות לתואר השני .יש לשים לב ,כי קורסי ההשלמה מהתואר הראשון אינם
מתקיימים בהכרח בימי הלימוד של התואר השני )רביעי ושישי( .יש לסיים את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה בציון
ממוצע של  80לפחות .סטודנטים המבקשים פטור מלימודי השלמה בגין קורסים שלמדו בעבר ,מתבקשים למסור
למחלקה את תיאור הקורסים שלמדו ,כולל רשימה ביבליוגרפית ,לפני תחילת שנת הלימודים.
במידה וסטודנט יידרש לקורסי השלמה בהיקף של מעל  8ש"ש ,תינתן האפשרות לשנת לימודים נוספת מעבר
לשנתיים.
סטודנטים החייבים בקורס השלמה מובנה ב"תיאוריות סוציולוגיות" ,יוכלו להמשיך לימודיהם בקורס החובה "סוגיות
נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות" רק לאחר סיום חובותיהם בקורס ההשלמה.
השלמה בסטטיסטיקה :הכרת כלי המחקר הסטטיסטיים ושיטות כמותיות חיונית להשתלבותם של סוציולוגים בסביבה
המקצועית המתקדמת של מדעי החברה .סטודנטים שאינם נדרשים להשלמה בסטטיסטיקה יעמדו בבחינת סף לקורס
"סטטיסטיקה רב-משתנית" .אלה שלא יעברו את הסף שנקבע על ידי המחלקה ,יידרשו להשלים ולחזק את ידיעותיהם
באמצעות קורס השלמה "סטטיסטיקה הסקתית" ולקבל בו ציון  . 70תלמידים אלה יוכלו להמשיך לימודיהם בקורס
החובה "סטטיסטיקה רב-משתנית" לאחר סיום חובותיהם בקורס ההשלמה.
סטודנטים שהתקבלו על ידי הוועדה לתואר שני על תנאי קורס השלמה בסטטיסטיקה יחויבו לעמוד בממוצע הנדרש
בקורסי ההשלמה כפי שנקבע ע"י הוועדה לתואר שני.
המחלקה מציעה שני מסלולי לימוד:
מסלול א -כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר )תזה( בכתב .במסלול זה על התלמידים לצבור  16ש"ש ,מתוכן  7ש"ש
לימודי חובה כלליים במחלקה )שלא במסגרת המגמה(.
מסלול ב -ללא עבודת מחקר .במסלול זה על התלמידים לצבור  20ש"ש ,מתוכן  6ש"ש לימודי חובה כלליים במחלקה
)שלא במסגרת המגמה(.
לימודי חובה כלליים בשני המסלולים:
שנה א'
סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות

 1.0ש"ש

אנתרופולוגיה ומודעות :שדות החיים של תאוריית התרבות

 1.0ש"ש

סטטיסטיקה רב-משתנית  +תרגיל

 1.5ש"ש

שיטות מחקר איכותניות  +תרגיל

 1.5ש"ש

שנה ב'
שיטות מחקר כמותניות מתקדמות
 1.0ש"ש

או
שיטות מחקר איכותניות מתקדמות

 1.0ש"ש

*סדנת תזה
*קורס זה מיועד רק לסטודנטים במסלול א' )עם תזה(
סה"כ לסטודנטים במסלול א' )עם תזה(

 7ש"ש

סה"כ לסטודנטים במסלול ב' )ללא תזה(

 6ש"ש

תלמידים במסלול א' ילמדו עוד  9ש"ש ,מעבר ל 7 -שעות לימודי החובה כלליים במחלקה ,מתוכן קורסי חובה בתוך
המגמה ,שני סמינרים וקורסי בחירה ,בהתאם לתוכנית הלימודים במגמה אליה הם שייכים.
תלמידים במסלול ב' ילמדו עוד  14ש"ש ,מעבר ל 6-שעות לימודי החובה כלליים במחלקה ,מתוכן קורסי חובה בתוך
המגמה ,שלושה סמינרים וכן קורסי בחירה ,בהתאם לתכנית הלימודים במגמה אליה הם שייכים .
על כל התלמידים להירשם למינימום של  8ש"ש בשנה א' )לא כולל השלמות(.
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רישום לקורסים מחוץ למחלקה :במקרים יוצאי דופן ניתן ללמוד קורסים מחוץ למחלקה .לצורך כך ,יש לקבל אישור
מראשת המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והן מהמחלקה המארחת .הרישום לקורסים מחוץ למחלקה נעשה במחלקה
המארחת.
דרישות כלליות בתכנית הלימודים לתואר שני:
ימי הלימוד ומערכת השעות
קורסי התואר השני מרוכזים בימים ד' ו -ו' .בעיצוב מערכת השעות המחלקה עושה כל מאמץ על מנת לקחת בחשבון
אילוצים של סטודנטים עובדים אך על הסטודנטים להיערך בהתאם.
משך הלימודים ורציפותם
משך הלימודים במסלול א' )עם תזה( ובמסלול ב' )ללא תזה( הינו שנתיים .ביה"ס ללימודים מתקדמים מאפשר במקרים
מוצדקים הארכה לשנת לימודים שלישית לתלמידים במסלול המחקרי ,אם יש להם הצעת מחקר מאושרת .תלמידים שחויבו
ולמדו קורסי השלמה בהיקף העולה על  8ש"ש ,יהיו זכאים לשנת לימודים נוספת מעבר לשנתיים.
יש ללמוד ברציפות עד לסיום התואר .הפסקת לימודים תאושר במקרים חריגים בלבד לפרק זמן קצוב ומצומצם ,ובתנאי
שתוגש בקשה רשמית מראש .תלמידים שאינם לומדים ו/או אינם רשומים ללימודים ו/או יצאו לחופשה מכל סוג שהוא ,בלי
לקבל על כך אישור מראש ,יחשבו כתלמידים שוויתרו על מקומם במחלקה .סעיף זה הוא בבחינת הודעה מראש לתלמידים
אלה ולא תינתן להם הודעה נוספת על הפסקת לימודים.
הסמינר המחלקתי
המחלקה עורכת סמינר עבור הסגל והתלמידים לתארים מתקדמים .לסמינר מוזמנים חוקרים שזה עתה סיימו פרויקט
מחקרי והוא מהווה לפיכך הזדמנות להכיר את קהילת המחקר בישראל ולקיים דיאלוג בין חוקרים באופן מעשיר ומרחיב
אופקים .הסמינר מתקיים מספר פעמים בכל סמסטר ,בימי רביעי בין השעות  .16:00-14:00בסמינר מתארחים מרצים
מהמחלקה ומחוץ למחלקה במגוון נושאים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה ,וכן מתקיימים בו אירועים נוספים כגון סדנאות
אתיקה במחקר ופורומים לדיון בסוגיות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות עדכניות .המחלקה מצפה מתלמידי התארים המתקדמים
להשתתף בסמינר באופן פעיל וקבוע ,ורואה בו נדבך חשוב בבניית זהותם המקצועית של תלמידיה ,בהתעדכנותם
השוטפת בנעשה בתחום ,ובפתוח הקשר שלהם עם קהילת הידע במדעי החברה.
אין להירשם לקורסים אוניברסיטאיים הנערכים ביום ד' בשעות אלה.
עבודת התזה
תלמידים במסלול א' חייבים לכתוב עבודת גמר )תזה( .עבודת הגמר מבוססת על מחקר עצמאי הנערך בהנחיית אחד
מחברי הסגל במחלקה ,ומטרתה לפתח את כישורי המחקר והמומחיות של התלמיד בשדה המחקר שבחר ,ולתרום ידע
לתחום .איתור מנחה הוא באחריותם של התלמידים והם נדרשים למצוא מנחה עד סוף סמסטר ב' של השנה
הראשונה .תלמידים שלא יהיה להם מנחה עד הזמן הנקוב יועברו למסלול ללא תזה.
בשלב הראשון של העבודה על התזה ,על התלמידים להכין הצעת מחקר .לאחר שההצעה תאושר על-ידי המנחה ,היא
תיבדק על-ידי קורא נוסף מתוך המחלקה ותימסר לאישור ביה"ס ללימודים מתקדמים .את הצעת המחקר יש להגיש עד
סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה .יחד עם זאת למנחה קימת האפשרות להמליץ על הארכת התקופה להגשת
הצעת המחקר אם סבור/ה שיש סיכוי לתלמיד/ה להתקדם משמעותית עם ההצעה.
בהעדר קשר עם המנחה ובהיעדר התקדמות במחקר המחלקה רשאית להעביר תלמידים למסלול ב'.
מידע נוסף לגבי הגשת הצעת מחקר והגשת עבודת הגמר מפורסם באתר המחלקה תחת הכותרת "הנחיות להכנה,
להגשה ולכתיבת הצעת תזה ותזה" .הצעות מחקר ועבודות גמר שאינן עומדות בכללים אינן זוכות לאישור המחלקה.
בחינת גמר במסלול א' )עם תזה(
לאחר אישור עבודת הגמר על-ידי המנחה יעברו התלמידים מבחן בעל-פה המכונה 'בחינת הגנה על התזה'  .צוות הבוחנים
יכלול את המנחה וקורא עבודת הגמר ולעיתים גם נציג נוסף מהמחלקה .בחינת הגמר תתייחס לעבודת הגמר של התלמיד
ולהשלכותיה בתחום המחקר הסוציולוגי ו/או האנתרופולוגי.
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ידיעת שפות
על התלמידים להיבחן במבחן מיון באנגלית במועד הראשון האפשרי בשנה הראשונה ללימודיהם .ניתן להיבחן לאחר קבלת
ההודעה מביה"ס ללימודים מתקדמים על הקבלה ללימודים ,עוד לפני תחילת הלימודים .תלמידים שלא השיגו ציון פטור
באנגלית ,חייבים לעבור את הקורס באנגלית בשנת הלימודים הראשונה .המשך לימודיהם לתואר שני מותנה בסיום
הדרישות באנגלית.
)פרטים על מבחני המיון באנגלית ,רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים מופיעים באתר ביה"ס
ללימודים מתקדמים(.
לימודי יהדות
על-פי הדרישות הכלליות לתואר שני )ראו בתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים(.
דרישות נוספות
ביה"ס ללימודים מתקדמים רשאי לחייב את התלמידים בקורסים נוספים בהתאם לתקנון הוועדה .ככלל ,ההוראות בחוברת
זו באות להוסיף לתקנות הכלל אוניברסיטאיות ולא לגרוע מהן.
מלגות
התלמידים יכולים לפנות בתחילת השנה לוועדת מלגות לקבלת מידע על מלגות לימודים .יש לעקוב אחרי ההודעות
שמתפרסמות על לוחות המודעות באוניברסיטה ובאתר האינטרנט .בנוסף ,ניתן להתעדכן על מלגות נוספות הניתנות ע"י
גורמים שונים מחוץ לאוניברסיטה בלוח המודעות הנמצא במחלקה ובוועדת מלגות בבניין שלייפר )בנין משפטים .(304
המחלקה מקיימת תכנית למענקי מחקר ופרסים לתלמידי תזה מצטיינים .פרסומים יופיעו בבוא העת בלוחות המודעות של
המחלקה ובאתר המחלקה באינטרנט.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות בטלפון 03-5318378
פקס' 03-7384037
E-mail: socio.grad@biu.ac.il
http:// sociology.biu.ac.il
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התוכנית לייעוץ ארגוני )מסלול ב'(
מטרתה של התכנית להעניק לתלמידים תשתית תיאורטית ואינטלקטואלית לצד כלים יישומיים בייעוץ ארגוני ובמגוון רחב
של תפקידים הקשורים בארגונים כמו ניהול ,הדרכה ,הנחיית קבוצות וניהול משאבי אנוש .תכנית הלימודים מעניקה
לבוגריה הבנה מופשטת ותיאורטית ,ויחד עם זאת מעשית ,של שוק העבודה ושל ארגונים מורכבים ומשום כך את היכולת
לייעץ למגוון רחב של ארגונים :ארגוני היי-טק ,ארגוני לוי-טק ,ארגונים ציבוריים וארגונים הפועלים ללא כוונות רווח .התכנית
משלבת קורסים תיאורטיים ברמה גבוהה בתחום לימודי הארגון לצד סדנאות וקורסים יישומיים בייעוץ ארגוני המועברים
על-ידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב-שנים ועם הצלחה מוכחת .הלימודים הם במסגרת תכנית חוץ-תקציבית עם תנאי שכ"ל
מיוחדים באוניברסיטה.
הלימודים בתכנית הם במסלול ללא תזה.
תנאי קבלה ודרישות מוקדמות
א .המחלקה מוכנה לשקול מועמדות של מסיימי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע של  85לפחות .ניתנת עדיפות לבעלי
ניסיון ייעוצי ו \ או ניהולי ולבוגרי תואר ראשון במדעי החברה .מספר המקומות בתכנית מוגבל והקבלה היא על
בסיס תחרותי .השגת ציון המינימום אינה מבטיחה קבלה.
הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים שהם להערכתה בעלי
הסיכויים הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם לביה"ס ללימודים מתקדמים .על מנת להבטיח
החלטה שקולה ,רשאית הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים להחליט לטפל בבקשה רק לאחר שזו תכלול את כל
הנתונים והמסמכים הדרושים ,כמפורט להלן .כמו כן ,הוועדה רשאית לבקש ממועמדים למסור עבודות סמינריוניות
לעיונה וכן לזמן מועמדים לראיון אישי.
ב.

בעת ההרשמה יש להגיש לוועדה לתואר שני את גיליון הציונים של התואר הראשון .אם בעת ההרשמה לא יהיו בידי
המועמדים כל הציונים של התואר הראשון ,יש לשלוח בהקדם האפשרי את הציונים שיתווספו ,ישירות למזכירות
התוכנית לייעוץ ארגוני במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.

ג.

בטופס ההרשמה יש לרשום את "התוכנית לייעוץ ארגוני" בעדיפות מבוקשת .יש אפשרות לציין בשתי עדיפויות
אחרות שתיים מבין שלוש המגמות הנלמדות במחלקה .הדיון העיקרי יהיה לגבי העדיפות הראשונה .המגמה בעדיפות
שנייה תובא בחשבון כל זמן שיש בה מקום פנוי במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות הראשונה .המגמה
בעדיפות שלישית תובא בחשבון בתנאי שיש בה מקום פנוי במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות השנייה.

ד.

על המועמדים לצרף לערכת ההרשמה טופס קורות חיים מקצועי ).(Curriculum Vitae

ה.

בקשה להתקבל ללימודים צריכה לכלול שני מכתבי המלצה ,האחד מאיש סגל אקדמי אשר לימד את המועמד בתואר
הראשון ,רצוי במסגרת סמינר ,והשני ממעסיק.
המכתבים החתומים יישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות התוכנית לייעוץ ארגוני במחלקה לסוציולוגיה
ולאנתרופולוגיה ,אנו מבטיחים לממליצים לשמור על סודיות מלאה.
טופס מובנה למכתבי ההמלצה נמצא במזכירות התכנית וכן באתר המחלקה.
על המועמדים להשיב על שאלון למועמד העוסק בבחירתם להגיש מועמדות לתוכנית .השאלון נמצא במזכירות
התוכנית וכן באתר המחלקה ,יש לצרף את השאלון לערכת ההרשמה.

ו.

תוכנית הלימודים
הלימודים בתוכנית לייעוץ ארגוני הם במסלול ב' )ללא תזה(.
תכנית הלימודים כוללת  19.5ש"ש ,מתוכן  5.5ש"ש של לימודי חובה כלליים ו 14 -ש"ש של לימודי התמחות.
לימודי חובה כלליים
סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות
סטטיסטיקה רב-משתנית  +תרגיל
שיטות מחקר איכותניות
חברה ישראלית
סה"כ

ש"ש
2
 1.5ש"ש
ש"ש
1
ש"ש
1
 5.5ש"ש
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לימודי התמחות
מעבר ל 5.5-שעות לימודי החובה הכלליים ,התלמידים ילמדו עוד  14ש"ש של לימודי התמחות בייעוץ ארגוני ,מתוכן 1
ש"ש של קורס בחירה מתוך שלושה קורסים אשר יוצעו לסטודנט .בלימודי ההתמחות יועברו קורסים בארגונים ,סדנאות
בייעוץ ארגוני ושני סמינרים .רשימת הקורסים המלאה מופיעה באתר המחלקה.
לימודים מרוכזים
הלימודים בתוכנית נמשכים שנה קלנדרית אחת ,שלושה סמסטרים )חורף ,אביב וקיץ( .הלימודים מרוכזים בימים חמישי
)בין השעות  (21:30-14:00ושישי )בין השעות  (13:30-8:00בלבד .מערכת הלימודים סגורה ומובנית ,ואין לימודי בחירה.
על הסטודנטים להיערך בהתאם .הנוכחות בכל השעורים והמפגשים היא חובה .יש להיערך לכחצי יום נוסף בשבוע ,לצורך
עבודת הפרקטיקום.
יש ללמוד ברציפות עד לסיום התואר .תלמידים שאינם לומדים ו/או אינם רשומים ללימודים ו/או יצאו לחופשה מכל סוג
שהוא ,בלי לקבל על כך אישור מראש ,ייחשבו כתלמידים שוויתרו על מקומם בתוכנית .סעיף זה הוא בבחינת הודעה מראש
לתלמידים אלה ,ולא תינתן להם הודעה נוספת על הפסקת לימודים.
התעודה
תעודת המוסמך לה זכאים תלמידי התכנית הינה תעודת מוסמך במקצוע התמחות סוציולוגיה ואנתרופולוגיה -סוציולוגיה
ארגונית ,עם נספח ובו מצוין כי הבוגר/ת סיים/ה לימודים ב"תכנית לייעוץ ארגוני".
ידיעת שפות
על התלמידים להגיע לרמת פטור באנגלית .זכאות לפטור ניתנת על פי הקריטריונים של המחלקה ללימודי שפה זרה.
תלמידים שאינם זכאים לפטור נדרשים לגשת לבחינת רמה לפני תחילת שנת הלימודים .הבחינה תיערך על ידי הנהלת
התוכנית ולא על ידי המחלקה ללימודי שפה זרה .קורס האנגלית יתקיים בסמסטר ב' והוא משולב במערכת הלימודים.
לימודי יהדות
על-פי הדרישות האוניברסיטאיות הכלליות לתואר שני.
דרישות נוספות
ביה"ס ללימודים מתקדמים רשאי לחייב את התלמידים בקורסים נוספים בהתאם לתקנון .ככלל ,ההוראות בחוברת זו באות
להוסיף לתקנות הכלל אוניברסיטאיות ולא לגרוע מהן.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות התוכנית לייעוץ ארגוני בטלפון 03-5318093
פקס' 03-7384037
E-mail: org.consult@biu.ac.il
http://sociology.biu.ac.il/node/369
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לימודי התואר השלישי Ph.D.
מטרת הלימודים
מטרת תכנית הדוקטורט היא הקניית ידע מדעי וכלי עבודה בסוציולוגיה ו/או אנתרופולוגיה הנדרשים ליצירה עצמאית
וביקורתית של ידע מדעי חדש.
משך לימודי הדוקטורט בכל האוניברסיטאות בישראל הינו ארבע שנים )במקרים מיוחדים שבהם נדרשות השלמות בהיקף
רחב תינתן שנת השלמות נוספת(.
תהליך ותנאי הקבלה
ראשית ,על מועמדים העומדים בדרישות הגשת המועמדות של ביה"ס ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה ליצור קשר
עם מנחה פוטנציאלי/ת במחלקה ,אשר תחום ההתמחות שלו/ה רלוונטי לנושא אותו הם מעוניינים לחקור .המשך תהליך
הקבלה מותנה בכך שהמועמדים מצאו מנחה פוטנציאלי/ת אשר הסכים/מה להנחותם.
לאחר שהסכימו עם המנחה הפוטנציאלי/ת על נושא ושאלת מחקר ,על המועמדים להגיש לאותו/ה מנחה פוטנציאלי/ת
תיאור קצר )עד  5עמודים( של הרעיון המחקרי המעוגן בספרות המקצועית וכן של שיטת המחקר המתוכננת )מסמך "קדם-
הצעה"(.
באם הוערך המסמך בצורה חיובית על-ידי המנחה ,יוכלו המועמדים להגיש מועמדות לבית הספר ללימודים מתקדמים.
לאחר הגשת המועמדות לביה"ס ללימודים מתקדמים עובר תיק המועמדות לעיונה של ועדת הדוקטורט המחלקתית ,אשר
מגבשת המלצה לביה"ס ללימודים מתקדמים .בכדי לגבש חוות דעת הן לגבי כישורי המחקר הסוציולוגיים והאנתרופולוגיים
של המועמדים והן לגבי המחקרים המוצעים ,דורשת הוועדה כי לצד הפרטים והמידע הכלולים בטופס ההרשמה לביה"ס
ללימודים מתקדמים יוצגו בפניה המסמכים הבאים:
 .1שני מכתבי המלצה משני אנשי סגל אקדמי המכירים את המועמד/ת ואת כישוריו/ה האקדמיים והמחקריים .בכדי
להבטיח סודיות ,מכתבי ההמלצה ישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות המחלקה לסוציולוגיה
ולאנתרופולוגיה .חשוב להדגיש כי המנחה המיועד/ת אינו/ה יכול/ה לשמש כממליץ/ה.
 .2מסמך "קדם-ההצעה" אשר תואר לעיל.
ועדת הדוקטורט המחלקתית עשויה להתנות את הקבלה לדוקטורט בלימודי השלמה .חובה לסיים את לימודי ההשלמה
בשנת הלימודים הראשונה בציון  86לפחות ,או בציון גבוה מכך שיקבע על ידי ועדת הדוקטורט המחלקתית ו/או ביה"ס
לתארים מתקדמים .מועמדים שיתקבלו יחלו לעבוד עם המנחה על הצעת המחקר.
ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף והמחלקה המליצה
על קבלה.
בנוסף לדרישות המחקר והלימוד לתואר ,מועמדים אשר יתקבלו ללימודים במחלקה ידרשו לעמוד בתרגיל מעבר אותו יוכלו
להגיש עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיהם.
תרגיל המעבר יתבסס על ניתוח של מספר מקורות הן בספרות הסוציולוגית/האנתרופולוגית הכללית והן בספרות הספציפית
בנושא המחקר הנבחר ,בהתאם לרשימת קריאה שתורכב על ידי המנחה והוועדה.
המנחה וחבר/ת סגל נוסף/פת יעריכו את התרגיל במתן ציון עובר/לא עובר .הצלחה בתרגיל היא תנאי להמשך
הלימודים .המעמד הרשמי של תלמיד/ת מחקר מן המניין במחלקה מתקבל רק לאחר אישור הצעת המחקר ע"י רשויות
האוניברסיטה.
כמו-כן ,על הסטודנט ללמוד קורסים נוספים כמפורט באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים.
מסלול משולב
במסלול זה תלמידי מ.א .אשר הצטיינו בשנת לימודיהם הראשונה ויצרו קשר עם מנחה המוכן/נה להנחותם בעבודת
הדוקטורט מגישים את מועמדותם לוועדה המחלקתית לתואר שלישי .המועמדות צריכה לכלול גיליונות ציונים ,קורות חיים,
שני מכתבי המלצה )כמפורט לעיל( ומסמך "קדם הצעה" )כמפורט לעיל( .על בסיס אלה ,תשקול הוועדה לתואר שלישי
במחלקה את הבקשה ותחליט האם לאפשר למועמד/ת לגשת לתרגיל המעבר לדוקטורט בכדי לבחון את התאמתו למסלול.
באם החלטתה תהיה חיובית המועמד/ת יגיש תרגיל מעבר )כמפורט לעיל( .השגת ציון "עובר" בתרגיל המעבר תאפשר
למועמד/ת להגיש הצעה לדוקטורט בסוף שנת הלימודים השנייה ללימודי התואר השני וכן להגיש מועמדות למסלול
המשולב לביה"ס ללימודים מתקדמים.
ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף והמחלקה המליצה
על קבלה.
אם ביה"ס ללימודים מתקדמים יחליט לקבל את המועמד/ת ללימודים במסלול המשולב ,התלמיד/ה יהיה/תהיה פטור/ה
מכתיבת תזה.
מידע נוסף על מסלול זה מופיע באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים.
רשימת המנחים ותחומי התמחותם
חברי סגל מדרגת מרצה בכיר רשאים להדריך תלמידים בעבודת תזה לתואר שלישי .ניתן לראות פירוט של תחומי
ההתמחות וכן של פרסומים וקו"ח של חברי הסגל בדף הסגל שבאתר המחלקה.
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קורסים ופעילויות מחלקתיות
 .1תלמידי תואר שלישי מחויבים בתכנית לימודים בהיקף של  6ש"ש לפחות ,מתוכן סמינר אחד לפחות .התכנית תיקבע
בהתייעצות עם הוועדה המחלקתית לתואר שלישי ועם המנחה.
.2

במקרים בהם רקע הסטודנט/ית דורש לימודי השלמה בסוציולוגיה ו/או אנתרופולוגיה ,תיקבע תכנית לימודים
אינדיבידואלית )נוספת(.

.3

התלמידים רשאים לקחת קורס אחד בקריאה מונחית עם חברי סגל שמסכים להנחות אותם .בסוף הקורס יידרש
הדוקטורנט להגיש עבודה שתהווה סקירה וסיכום הספרות החדשה בתחום התמחותו .קורס הקריאה ייחשב כקורס בן
שתי שעות סמסטריאליות .רישום לקורס קריאה כזה מחייב אישור של הוועדה המחלקתית לתואר שלישי.

.4

על כל התלמידים לתואר שלישי להשתתף בשנה הראשונה ללימודיהם בסדנת דוקטורט .הסדנה מתקיימת פעם
בשבועיים .חובה להירשם אליה בזמן ההרשמה.

.5

על כל התלמידים לתואר שלישי להשתתף בסמינר המחלקתי בימי רביעי ) (14:00-16:00במשך כל שנות לימודיהם
במחלקה .אין להירשם לקורסים אחרים באוניברסיטה במשבצת זמן זו.

.6

קורסים מהתואר הראשון והשני .במקרים חריגים התלמידים יוכלו להשתתף גם בקורסים הניתנים במסגרת לימודי
התואר הראשון ו/או השני באישור היועצת בזמן הרישום .אישור היועצת מותנה באישור בכתב הן מהמנחה והן
ממרצה/ת הקורס .על התלמידים מוטלת אחריות להודיע למרצה בתחילת הסמסטר על היותם תלמידי דוקטורט ולברר
עמה/ו מהי המטלה שתוטל עליהם כתלמידי תואר שלישי.

שפות
על התלמידים לעבור מבחן מיון כדי להוכיח את שליטתם בשפה האנגלית .תלמידים שלא יעמדו במבחן המיון יחויבו בקורס
שניתן על ידי המחלקה לאנגלית.
הצעת מחקר
על התלמידים להגיש הצעת מחקר לאישור הוועדה המחלקתית לתואר שלישי עד סוף שנת הלימודים הראשונה ,ובתנאי
שהם קיבלו ציון עובר על תרגיל המעבר )ראו הסבר לעיל( .לאחר שהצעת המחקר עוברת שיפוט פנימי וחיצוני ומקבלת את
כל האישורים הנדרשים ,הוועדה מעבירה את המלצותיה לאישור הוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי.
הוראות הוועדה לכתיבת הצעות מחקר לתואר שלישי נמצאות באתר המחלקה וכן באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים.

עבודת הדוקטורט
על התלמידים להגיש את עבודת הדוקטורט לאחר שהושלמו כל חובות הלימודים במחלקה ומחוץ לה .את העבודה יש
להגיש לוועדה המחלקתית לתואר שלישי אשר תעביר את העותקים לביה"ס ללימודים מתקדמים לאחר הבדיקות
הנדרשות .רק תלמיד מן המניין שהיה רשום באופן חוקי במשך שנתיים לפחות רשאי להגיש את עבודת הדוקטורט ,כמו כן
ניתן להגיש את העבודה עד  4שנים מיום הקבלה ללימודים.
תעודת הסיום
תעודת הסיום מוענקת על ידי האוניברסיטה בטקס רשמי שנערך מדי שנה בחודש יוני .מומלץ לבדוק במשרד הרשם את
התאריך האחרון לסיום החובות על מנת להיכלל בטקס ביוני .סטודנטים שמסיימים את הלימודים יכולים לקבל אישור רשמי
על כך במהלך כל השנה מהוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי.
מלגות
סטודנטים יכולים לפנות לוועדת מלגות ולבקש מלגת לימודים .הבקשות חייבות להגיע לוועדה בסמוך לתחילת שנת
הלימודים .יש לעקוב אחרי ההודעות שמתפרסמות על לוחות המודעות באוניברסיטה .כמו כן ,תלמידי דוקטורט יכולים
לגשת למקורות מימון חיצוניות ) קרנות מחקר שונות(.
דרישות כלליות
יתר הדרישות כגון :תקופת הזמן המרבית להגשת הצעת המחקר והדוקטורט ,חובת הדו"ח השנתי על ההתקדמות
התלמיד/ה ,שפה זרה ,ולימודי יהדות הן בהתאם לתקנון של הוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לתארים מתקדמים
לטלפון  03-5318378או בפקס 03-7384037
E-mail: socio.grad@biu.ac.il
אתר המחלקהwww.sociology.biu.ac.il :
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