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 2020,  ביולי 22א' באב, תש"פ        
 

 מדעי הרוח ב רב תחומי  ה   . ב.א 
 2021-2020  פ"א שנה"ל תש 

 
 ,ה/יקר  ית/סטודנט

אלינו שהצטרפת  שמחים  הרוח.  במדעי  תחומי  לרב  הבאים  חשובים   מספר  להלן  !ברוכים   דגשים 
 אילנט( (האינטרנטי  הרישום לקראת

 
מסלול הבמסגרת . מסלולי לימוד ןה ובה בחירוד ללימ מגמות שתיב.א. הרב תחומי במדעי הרוח ל

 :הבאות האפשרויותמבין  ( יםומודולרי יםגמיש , םברוב ,ןשה) לימוד אשכולות ולצבור , יש לבחורהנבחר
 

   אסיה   מגמת  . א
הספרות, היכרות עם התרבות,  תכנית לימודים עשירה הכוללת  –(  חד חוגי/חוגי -)דו  אסיה לימודי  מסלול   .1

אסיה: סין,  מובילות בשל מדינות  ויחסים בינלאומיים    ביטחוןמשפט,    ,הכלכלה,  הפוליטיקהההיסטוריה,  
ומדינות דרום מזרח אסיה.   ודרום קוריאה, הודו  אחד משלושת   בנוסף, על הסטודנט לבחוריפן, צפון 

   .סינית, יפנית או קוריאנית ים/מתקדמים(:)מתחיל שפה לבחירהה  קורסי
 

משותפת    ר(אשי נוסף )חוג לאחר תואתכנית לימודי תואר ר  –  לתלמידי משפטים   לימודי אסיה מסלול   .2
הרב  של הרוח  -הב.א.  במדעי  לסטודנטים  ו תחומי  מותאמת  למשפטים.  ב' החל  הפקולטה   משנה 

במשפטים בתואר  התוכנית  ללימודיהם  לימודי  .  את  במשפטים משלימה  המשפט,  תחומי  ב  התואר 
וחברה   שפה  המשולב  תרבות,  התואר  להגדיללסטודנטים  מומלץ  באסיה.    הם סיכויית  א  ששואפים 

 . ובעולםבתחום בארץ ייעודיים  בסיום לימודיהם לתפקידים להתקבל
 

   תרבות   מגמת  . ב 
 יכמה תחומי דעת הומניסטים סובבן נחשף הסטודנט למגוון תרבויות המשלבות בי המגמהבמסגרת 

   *:( נק"ז 8, )אשכולות דיסציפלינריים לבחירה עולם
 

, תרבות צרפת, אמנות יהודית, עם ישראלספרות  ספרות אנגלית, ספרות משווה,  : ספרות ואמנות .1
 אסיה.לימודי מוזיקה,  , לימודים קלאסיים

משווה, לימודים קלאסיים, ערבית, מחשבת ישראל,  פרותפילוסופיה כללית, ס :והגות פילוסופיה   .2
 .אומנות יהודית, לימודי אסיה

גאוגרפיה, , א"יותולדות  גיהארכיאולותרבות צרפת, לימודים קלאסיים, היסטוריה כללית,  :היסטוריה  .3
 לימודי אסיה.מדעי המדינה, מזרח תיכון, 

4. Israel Studies : ,ספרות עם ישראל, תלמוד ומחשבת ישראלאומנות יהודית, תנ"ך, ספרות אנגלית ,
 .לתלמידי חו"ל(מיועד באנגלית. ולימודי אסיה. ) פילוסופיה כללית

ידיש, לדינו, גרמנית, ערבית, סינית, יפנית י, טורקית, לטינית, יוונית עתיקה, צרפתית, ספרדית   :שפות  .5
 . וקוריאנית )נתון לשינויים(

 
  . י לא מובנה חוג -מובנה ודו   חוגי -דו ,  חד חוגי מסגרת הלימודים לבחירה היא בין האפשרויות הבאות:  

 ש"ש.   64סה"כ נקודות לתואר נדרשות:  
 

 כוללים לימוד. הלימודים  שנות ושלשחלוקה מאוזנת המתפרשת על פני  מותאמת ל הלימודים תכנית
 .בחירה וקורסי שפה, סמינריוניםקורסי   ,ליבה/יסוד קורסי

 
רה  לבחיורישום לויפתחו   barav.biu.ac.ilאסיה מופיעים באתר התכנית   במגמתלבחירה הקורסים 

 .עם פתיחת ההרשמה -של תלמידי החוגלסטודנטים רשומים 
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 :תשפ"א דגשים ברישום לקורסים לשנת  
 

 אסיה   מגמת  . א 
 לביד-מגמת אסיה: ד"ר מיכל זלצר תראש

 
 מסלולים לבחירה: 

  (חד חוגי / דו חוגי) לימודי אסיה   -  תחומי במדעי הרוח -ב.א. רב  .1
 הכוללות חוגי-נקודות זכות במסלול דו 27/25או  חד חוגי בתואר  נקודות זכות 46  בהיקף של

 :תאמה()בה
 מבואות  נק"ז 6
 יםמתקדמ שפות מתחילים+  נק"ז 8
 מורחב(/חוגיסמינריונים )דו  נק"ז 6/ 4
   בחוגקורסי בחירה   26/ 9
 

 :מסלול אסיה דרישות חובה ב 

 שנתיים קורסי מבוא 3  – ש"ש  6
 .א'(שנה מ  )החלאחת מהשפות: סינית/ קוראנית/ יפנית  -ש"ש  4

 
מתוך אפשרויות הבחירה:  המבואות הנדרשים )  3מבואות מתוך   2לפחות  בשנה א'להשלים  מומלץ

 . דרום מזרח אסיה( ולבחור שפה אחת ברמת מתחילים הודו/ קוריאה/ יפן/ מבוא לתרבות סין/
 

   (חוג לאחר תואר)  מסלול אסיה לתלמידי משפטים   -  תחומי במדעי הרוח -ב.א. רב  .2
 מורחב   תוארל  נקודות זכות 27  היקף שלב

 : הכוללות
 מבואות  נק"ז 6
 מתקדמים שפות מתחילים+  נק"ז 8
 מורחב( / חוגיסמינריונים )דו  נק"ז 4
 בחוגקורסי בחירה  9

 . ומעלה בשנה א'  82ואילך, מממוצע  שנה ב' משפטיםשימו לב: ניתן להתקבל למסלול החל מ
 

 תרבות    מגמת  . ב 
 : ד"ר דניאלה גורביץ'מגמת תרבות תראש

 

 מסלולים לבחירה:
 חד חוגי )מורחב(   –  תחומי במדעי הרוח -ב ב.א. ר  .1

 :בתואר הכוללות  נקודות זכות 46  בהיקף של
   *נושאייםאשכולות לימוד  5-3הלימודים המורכבים בין   -נק"ז 40
 .סמינריונים )החל משנה ב'( - נק"ז   6

  

   ( נוספת )עם מחלקה   לא מובנה   חוגי דו    -תחומי במדעי הרוח  -ב.א. רב  .2
 :הכוללות   ת זכותנקודו  27 בהיקף של  

   נושאיים*אשכולות לימוד  3 -מורכבים מ הלימודים - נק"ז 23
 .סמינריונים )החל משנה ב'( שני  -  נק"ז 4

 
  מובנה   חוגי דו    -תחומי במדעי הרוח  -ב.א. רב  .3

 :הכוללות  שעות שנתיות  25
   *אשכולות לימוד נושאיים 3 -הלימודים מורכבים מ -  נק"ז  21
 נים )החל משנה ב'(שני סמינריו  - נק"ז  4 

 

  .המגמות ותראשמחטיבה אחת באישור  אשכולות ויותר 2ניתן לקחת *
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 המחלקות הבאות:עם   מובנה   חוגי דו     -  תחומי במדעי הרוח -ב.א. רב ל
 ואמנות יהודית  מדעי המדינה  ;יקהזמו ;היסטוריה כלליתיכון;  ת מזרח ;פילוסופיה כללית ;מזרח תיכון

 
מקבצי קורסים נושאיים מתוך מאגר הקורסים הכלל מיש לבחור  את יתרת האשכולות לבחירה

  צות באישור, בתיאום ובליווי היוע  "האוניברסיטאי אשר מופיע תחת הקטגוריה "קורסים כלליים
   .של התוכנית  ות/ראשות המגמות האקדמי 

 
מהיקף   25%-מוגבלת ל הרוח( בפקולטה אחרת )שאינה מדעיכמות הקורסים שניתן ללמוד שימו לב:  

 תאם להנחיות האוניברסיטה. הקורסים ו/או בה
 

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

 
 נק"ז. בחלוקה לפי:  64לתואר:    סה"כ צבירה נדרשת 

 חד חוגי  -נק"ז 46
 דו חוגי -נק"ז  25/27

 ( )או יותר נק"ז קורסים כלליים 6-4
 סוד ביהדות "ז לימודי ינק 10

 
טה בכל הנוגע לקורסי  דרישות הכלליות של האוניברסיה לעקוב אחרט נדכמו כן, באחריותו של כל סטו

 . המתעדכנים מעת לעת עברית והבעה  כשפה זרה אנגלית ופטור מ  יסוד ביהדות
 

  ו/או, Barav.Humanities@biu.ac.ilבהרות נוספות יש לפנות לדוא"ל: השאלות ו או ל לתיאום פגישה
 חוג: הדס בציר.מזכירת ה 03-5318231טלפון:  לבשעות הקבלה 

 
 

עולם  הצלחה בלימודים והרבה הנאה מ איחולי    ת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת  מכולנו, בברכת שנ 
 פתח בפניך. י הידע שעומד לה 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 

 ב.א רב תחומי מדעי הרוח ה   וות "ר דניאלה גורביץ' וצ ד

mailto:barav@biu.ac.il

