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בס"ד

הנחיות לרישום ללימודי תואר ראשון במחלקה לפילוסופיה בשנה"ל תש"פ

ברכותינו לסטודנטים הוותיקים ולסטודנטים החדשים המצטרפים למחלקה.
לקראת פתיחת ההרשמה לשנה"ל תשע"ט ,אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומהנה .
להלן מידע חשוב שעשוי לסייע לכם בעת ההרשמה.
עליכם לקרוא בעיון את הנחיות האוניברסיטה לגבי מכלול הדרישות לסיום התואר במידע לכלל
הסטודנטים http://stuad.biu.ac.il/ilanet_hanhayot :ולהירשם לחובות הנוספים לתואר:
קורסי יסוד ביהדות ,קורסים כלליים ,אנגלית כשפה זרה והבעה בעברית .
תלמידי תואר ראשון דו ראשי מובנה/לא מובנה נדרשים להירשם לקורסים במחלקה הנוספת בה
הם לומדים .חשוב לציין שהסטודנט כפוף לשנת הידיעון בה החל את לימודיו.
סה"כ נ"ז (נקודות זכות) הנדרשות במקצוע ההתמחות לתואר ראשון :
  25נ"ז* דו ראשי מובנה
  27נ"ז* דו-ראשי לא מובנה
השעות מתחלקות על פני שלוש שנות לימוד.
חישוב הנקודות וסיכומן
קורס סמסטריאלי
קורס סמסטריאלי
קורס שנתי

בהיקף של  2ש"ש =  1נ"ז
בהיקף של  4ש"ש =  2נ"ז
בהיקף של  2ש"ש =  2נ"ז

להלן פירוט הדרישות המחלקתיות בלבד:
פילוסופיה -דו ראשי מובנה 25 -ש"ש
 .1אשכול קורסי חובה ( 11ש"ש)
עליכם להירשם באשכול החובה לקורסים הבאים
שנה א'
 31101מבוא לפילוסופיה
 31105/31775לוגיקה או לחילופין חשיבה ביקורתית
 31102תולדות הפילוסופיה העתיקה
 31202תולדות הפילוסופיה החדשה
שנה ב'  /ג'
 31208/31487תורת ההכרה או מבוא לתורת המוסר
קורס בחירה מתוך אשכול הקורסים בפילוסופיה החדישה (מאות )19-20
 .2אשכול קורסי בחירה ( 6ש"ש) -לחלק באופן שווה בין שנות הלימוד
 .3אשכול הדרכות אישיות (סה"כ  2הדרכות אישיות=  4ש"ש) -מומלץ בשנים ב' וג'
 .4אשכול סמינריונים (סה"כ  2סמינריונים=  4ש"ש) -מומלץ בשנים ב' וג'

חובה לוודא שסך הנקודות שנלמדו במחלקה לפילוסופיה עומד על
 25ש"ש לפי הפירוט לעיל ,לא כולל חובות חוץ מחלקתיות ,לימודי
יסוד ביהדות ,אנגלית וכ'ו.
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פילוסופיה -דו ראשי לא מובנה 27 -ש"ש
 .1אשכול קורסי חובה ( 11ש"ש)
עליכם להירשם באשכול החובה לקורסים הבאים:
שנה א'
 31101מבוא לפילוסופיה
 31105/31775לוגיקה או לחילופין חשיבה ביקורתית
 31102תולדות הפילוסופיה העתיקה
 31202תולדות הפילוסופיה החדשה
שנה ב' /ג'
 31208/31487תורת ההכרה או מבוא לתורת המוסר
קורס בחירה מתוך אשכול קורסים בפילוסופיה החדישה (מאות )19-20
 .2אשכול קורסי בחירה ( 8ש"ש) -לחלק באופן שווה בין שנות הלימוד
 .3אשכול הדרכות אישיות (סה"כ  2הדרכות אישיות=  4ש"ש)  -מומלץ בשנים ב' וג'
 .4אשכול סמינריונים (סה"כ  2סמינריונים=  4ש"ש)  -מומלץ בשנים ב' וג'
הדגשים לתלמידי שנה א':
עליכם להשתתף בכל קורסי החובה של אותה שנה ,כיון שהם מהווים תנאי להשתתפות בקורסי
החובה של השנה שלאחר מכן.
הדגשים לתלמידי שנה ב':
קורסי החובה שלא יתקיימו ו/או שלא שובצתם אליהם בשנה"ל תשע"ט  -יהיה עליכם להשלים
בשנים הבאות.
הדגשים לתלמידי שנה ג':
עליכם לוודא שסיימתם את כל חובותיכם לתואר במחלקה (חובה ,בחירה ,הדרכות אישיות
וסמינריונים) ובלימודי יסוד ביהדות ,אנגלית כשפה זרה ועוד כפי שמפורט בחוברת הרישום בשנה
בה התקבלת ללמודים.

חובה לוודא שסך הנקודות שנלמדו במחלקה לפילוסופיה עומד על
 27ש"ש לפי הפירוט לעיל ,לא כולל חובות חוץ מחלקתיות ,לימודי
יסוד ביהדות ,אנגלית וכ'ו.
בכל שאלה הקשורה לתמיכה טכנית או לנושא שכר לימוד יש לפנות למוקד שמ"ע
בטלפון 03-5317000 / *9392 :

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לפילוסופיה
בטלפון03-5318256 :
בדוא"לPhilosophy.Dept@ biu.ac.il :
אתר המחלקהhttp://philosophy.biu.ac.il :
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