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 כ"ב סיון תשע"ט
 2018יוני  25

 

 "פשנה"ל תש, תואר שני, בענברהוראות רישום 

 

לקראת שנת הלימודים הקרובה, אנחנו מברכים את המצטרפים החדשים למחלקה ואת התלמידים הוותיקים, 

 ומאחלים לכולכם שנת לימודים פורייה. 

 להלן מספר נקודות חשובות לקראת עריכת מערכת השעות:

קשורה להוראות הרישום ולתוכנית הלימודים ניתן לפנות לגב' רוית נוי, מזכירת המחלקה בטלפון בכל בעיה ה 

03-5318376 /03-5318378. 

 *9392או  03-5317000ניתן לפנות למדור שמע, טלפון  בענברבכל בעיה טכנית הקשורה לרישום 

אלקטרוני )כתובות המייל נמצאות  שאלות בנושאים אקדמיים ניתן להפנות לראש המגמה שלכם, באמצעות דואר

 (. http://sociology.biu.ac.il/faculty) באתר המחלקה

 ראשי הפרקים במסמך זה הם: 

 ( )שיחלו את לימודיהם בשנה"ל תש"פ הוראות רישום לתלמידי שנה א' .א

 (ת לימודיהם בשנה"ל תשע"ט)שהחלו א הוראות רישום לתלמידי שנה ב' .ב

 . http://sociology.biu.ac.il/node/2251 -לנוחיותכם מצ"ב לינק לחישוב נקודות זכות לתואר

 (תש"פ)ידיעון  הוראות רישום לתלמידי שנה א' .א

 השלמות .1

. במכתב הקבלה הודעה מהוועדה לתואר שניבשיעורי השלמה, קיבלו על כך  המחויביםאלה מכם 

חובות ההשלמה אינן בהתאם להוראות הוועדה המחלקתית לתואר שני )ובכפוף לשינויים אפשריים( 

  כוללות תרגילים. 

השלמה זכאים  "ש של קורסיש מונהשלמעלה ממחויבים בהפי הוראות האוניברסיטה, סטודנטים -על

שני. סטודנטים שנדרשים ללמוד בקורסי השלמה, התואר הלשנת השלמות בנוסף לשנתיים לימודי 

בהתאם  ומעלה 80בציון ממוצע  ,חייבים לסיימם עם תום שנת לימודיהם הראשונה בתואר השני

 )אי עמידה בממוצע הנדרש ימנע רישום לשנה ב'(.  לדרישות הועדה לתואר שני

לל הסטודנטים בשנה א' שאינם לכ בשבוע הראשון לפתיחת הלימודים תערך בחינת מיון בסטטיסטיקה

. סטודנטים שלא עמדו בציון הנדרש או לחילופין לא נגשו  מחויבים בקורס על ידי הוועדה לתואר שני

בסמסטר א' וידרשו לעמוד  64-790-01לבחינה כלל יחויבו ברישום לקורס השלמה במבוא לסטטיסטיקה 

http://sociology.biu.ac.il/faculty
http://sociology.biu.ac.il/node/2251
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שילמד  64-804-01יסטיקה רב משתנית . הצלחה בקורס זה הינה תנאי מעבר לקורס סטט70בו בציון 

 בסמסטר ב'.

 

 קורסי התואר השני: .2

 בשנה א'.   נקודות זכות 8שימו לב! חובה ללמוד לפחות 

 הבאים:קורסי החובה לכל תלמידי שנה א' חייבים להירשם 

 "סטטיסטיקה רב משתנית" + תרגיל  64-804

 "שיטות מחקר איכותניות" + תרגיל 64-811

 נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות""סוגיות  64-991

 "אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות" 64-992

לקורסי חובה של שנה א'  להירשם חייבים ארגונית וסוציולוגיה חברתית פסיכולוגיה המגמות תלמידי .3

 בתוך המגמה:

 תלמידי פסיכולוגיה חברתית: 

 64-859"קורס מתקדם בפסיכולוגיה חברתית"  

 תלמידי סוציולוגיה ארגונית: 

  64-982"סוגיות נבחרות בהתנהגות ארגונית"     

 64-835"זרמים בחשיבה ארגונית"   

 לתלמידי מגמת חברה ותרבות אין קורס חובה בתוך המגמה.

 לסמינר אחד לפחות בתוך המגמה. כל תלמידי שנה א' חייבים להירשם  .4

 שבתואר כולו אין לקחת יותר מסמינר אחד מחוץ למגמה.    ניתן להירשם לסמינר אחד נוסף, יש לזכור

 . לקורסי בחירהכל תלמידי שנה א' רשאים להירשם  .5

  .12-14אין להירשם לאף קורס המתקיים בזמן הסמינר המחלקתי בימי רביעי בין השעות  .6

אם הם גלית על מנת לקבוע הסטודנטים לתואר שני נדרשים לעבור בחינת מיון באנ אנגלית ויהדות:  .7

ימת פעמיים בשנה. ניתן להתעדכן לגבי מועדי הבחינות במחלקה יבקורס. הבחינה באנגלית מתק חייבים

באתר כמו כן, חלה חובה ללמוד קורסי יסוד ביהדות. פרטים לגבי קורסים אלה מופיעים   לאנגלית.

 . school.biu.ac.il/takanon-http://graduate -תואר שני. להלן לינק -ביה"ס ללימודים מתקדמים

 

 

 

 

 

http://graduate-school.biu.ac.il/takanon
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 עם סיום הרישום יש להוציא פלט של "מאזן תוכנית הלימודים" ולבדוק:

 האם את/ה רשום/מה לקורסי החובה הכלליים הבאים?  

  64-804"סטטיסטיקה רב משתנית" + תרגיל   

  64-811תרגיל      "שיטות מחקר איכותניות" +

 64-991  "סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות"

 64-992 "אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות"

 אם את/ה שייך/כת למגמת פסיכולוגיה חברתית, האם את/ה רשום/מה לקורס החובה הבא: 

 64-859"קורס מתקדם בפסיכולוגיה חברתית"   

 כת למגמת סוציולוגיה ארגונית, האם את/ה רשום/מה לקורסי החובה הבאים:את את/ה שייך/

 64-982 "סוגיות נבחרות בהתנהגות ארגונית" 

 64-835 " זרמים בחשיבה ארגונית"              

 האם את/ה רשום/מה לסמינר בתוך המגמה?

 ? אם בחרת קורס/י בחירהה
 ?64-762לקוד תזה אם את/ה שייך/כת למסלול עם תזה, האם אתה רשום 

 נק"ז ? 8האם הגעת למינימום של 

 

 ידיעון תשע"ט הוראות רישום לתלמידי שנה ב' .ב

הדפס/י פלט של "מאזן תוכנית לימודים" כדי שתוכל/י לוודא שאת/ה עומד/ת במכסות השונות של השעות  .1

 לתואר, כפי שמפורט בסעיפים להלן. 

בהנחה שעמדת בהצלחה  כל תלמידי שנה ב' חייבים לבחור באחד משני הקורסים הבאים בשיטות מחקר .2

 :בקורסי החובה של שנה א'

 64-804מותנה במעבר קורס סטטיסטיקה רב משתנית   64-808 שיטות מחקר כמותניות מתקדמות" " 

 או  

 64-811יטות מחקר איכותניות מותנה במעבר קורס ש 64-815"שיטות מחקר איכותניות מתקדמות"   

 .762-64לקוד תזה , וכן 809-64 "סדנת תזה"צריכים להירשם לקורס  מסלול א' )עם תזה( כל תלמידי שנה ב' .3

, קורס חובה 64-860תלמידי המגמה לסוציולוגיה ארגונית צריכים להירשם לקורס פרקטיקום בארגונים  .4

 לשנה ב'
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במסלול ב'  ייבים ללמוד שני סמינרים במהלך התואר. תלמידיםתלמידים במסלול א' )עם תזה( חסמינרים:  .5

)ללא תזה( חייבים ללמוד שלושה סמינרים במהלך התואר.  שימו לב! הן במסלול א' והן במסלול ב' יש לקחת 

 .בכל התוארלכל היותר סמינר אחד מחוץ למגמה 

במקרה של תלמידי  16 -)ש"ש( ל: יש לקחת קורסי בחירה שישלימו את שעות הלימוד השנתיות קורסי בחירה .6

במקרה של תלמידי מסלול ב' )ללא תזה(. סטודנטים רשאים להירשם לסמינר  20 -מסלול א' )עם תזה( או ל

   קורסי בחירה.  2במקום נוסף )מעבר למכסת החובה של שני סמינרים במסלול א' ושלושה במסלול ב'( 

 מותנה בהגשת בקשה לאישור הוועדה לתואר שני.

 .12-14 להירשם לאף קורס המתקיים בזמן הסמינר המחלקתי בימי רביעי בין השעות אין  .7

 

 עם סיום הרישום יש להוציא פלט של "מאזן תוכנית הלימודים" ולבדוק:

ש"ש  20 -ש"ש במקרה של מסלול א' )עם תזה( ו 16אם השלמת את מכסת השעות הנדרשת לתואר, דהיינו 

לא, תצטרך להגיש טופס בקשה לוועדה לתואר שני לפתיחת שנת לימודים  אםבמקרה של מסלול ב' )ללא תזה(? 

 שלישית.

או "שיטות  64-808)"שיטות מחקר כמותיות מתקדמות"  האם נרשמת לאחד משני קורסי החובה המתודולוגיים

 (? 64-815מחקר איכותניות מתקדמות" 

 ילה את הקורסים הבאים: האם תוכנית הלימודים שלך בכל התואר )הן שנה א' והן שנה ב'( מכ

 64-804משתנית" +תרגיל  -"סטטיסטיקה רב

 64-811"שיטות מחקר איכותניות" + תרגיל    

 64-991"סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות"

 64-992"אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות"

  64-809 זה""סדנת תהאם נרשמת לקורס  –אם את/ה תלמיד/ה במסלול א' 

 

 

 לתלמידי המגמה בפסיכולוגיה חברתית:

  האם תוכנית הלימודים שלך בכל התואר כוללת את קורס החובה "קורס מתקדם בפסיכולוגיה חברתית"?

(64-859) 

 :א' ה תלמיד/ה במסלולאם את/

האם תוכנית הלימודים שלך בכל התואר כוללת שני סמינרים שמתוכם אחד לפחות הוא בתוך  .1

  המגמה?

 ?64-762האם אתה רשום לקוד תזה  .2
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 אם אתה תלמיד במסלול ב' :

שלך בכל התואר כוללת שלושה סמינרים, שמתוכם שניים לפחות הם בתוך האם תוכנית הלימודים  .1

 המגמה?

 האם בתוכנית לימודים שלך בכל התואר כוללת קורסי בחירה בהתאם להיקף הנקודות הנדרש? .2

 

 ארגונית:לתלמידי המגמה בסוציולוגיה 

 64-982 כנית הלימודים שלך כוללת את קורס החובה  "סוגיות נבחרות בהתנהגות ארגונית"האם ת .1

 של שנה א'? 64-835"זרמים בחשיבה ארגונית"  -ו

 )שנה ב'(  פרקטיקום בארגונים. 64-860האם נרשמת לקורס החובה  .2

 כוללת שני סמינריםהאם תכנית הלימודים שלך בכל התואר  -אם את/ה תלמיד/ה במסלול א'  .3

האם תכנית הלימודים  -אם את/ה תלמיד/ה במסלול ב' שמתוכם אחד לפחות הוא בתוך המגמה? 

 סמינרים שמתוכם שניים לפחות הוא בתוך המגמה?  שלך בכל התואר כוללת שלושה

 האם בתוכנית לימודים שלך בכל התואר כוללת קורסי בחירה בהתאם להיקף הנקודות הנדרש? .4

 

 מגמת חברה ותרבות:לתלמידי 

האם תוכנית הלימודים שלך בכל התואר כוללת שני סמינרים  -אם אתה תלמיד במסלול א'  .1

האם תוכנית הלימודים שלך  –אם אתה תלמיד במסלול ב' שמתוכם אחד לפחות הוא בתוך המגמה? 

 בכל התואר כוללת שלושה סמינרים, שמתוכם שניים לפחות הם בתוך המגמה?

 מודים שלך בכל התואר כוללת קורסי בחירה בהתאם להיקף הנקודות הנדרש?בתוכנית ליהאם  .2

 

 *.9392או  03-5317000בכל בעיה טכנית ניתן לפנות למדור שמ"ע בטל' 

 אם נתקלתם בבעיות מסוג אחר, ניתן לפנות למשרדי התוכנית

 socio.grad@biu.ac.il דוא"ל:
 

 בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת
 

 ומוצלחת הפוריי שנת לימודים


