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 צרפת לתרבות למחלקה הבאים ברוכים
     2020-21 פ"אשנה"ל תש

 http://french.biu.ac.il/node/28 מיקום המחלקה :

 

 במחלקה לתרבות צרפת בשנה"ל תשפ"אהנחיות לרישום ללימודי תואר ראשון 

 

 סטודנטים יקרים שלום רב,

ישנן דרישות נוספות ביהדות, . לדרישות המחלקה בלבדלהלן מתייחס המידע המפורט 

, כפי שפורט בחוברת פרטי מידע, ולכן חשוב אנגלית, הבעה עברית וקורסים כלליים

בשנה בה ( שהתפרסם לעיין בספר "פרטי מידע לתואר ראשון" )הידיעון/ספר המערכת

 התקבלתם ללימודים במחלקה לתרבות צרפת.

 

 הראשון לתואר םהלימודי תכנית

 :לימוד תכניות 2 כוללים צרפת לתרבות במחלקה הראשון התואר לימודי 

o (, יחידות 5 או 4) בצרפתית ציון עם ישראלית בגרות תעודת לבעלי .צרפתית

 ברמת שאינה צרפתית לדובריו( פרנקופונים) אם-שפת ברמת צרפתית לדוברי

 גיחו-דו, חוגי-חד סלולמב ללמוד ניתן זו בתכנית(. פרנקופונים לא) אם-שפת

  .מובנה חוגי-ווד מובנהלא 

 לא -או  -פרנקופונים) למערכת הכניסה עם מיד המתאימה ההתמחות את לבחור יש * 

 פרנקופונים(.

o בסיסי ידע עלילב או בצרפתית קודם ידע לחסרי מתאים .צרפת תרבות 

    מובנה יגחו-דוו מובנה לא חוגי-דובמסלול  ללמוד ניתן זו בתכנית .בצרפתית

 (.חוגי-לא ניתן ללמוד בתוכנית זו במסלול חד)

 סמינריונים חובה, קורסי: כוללים לימוד. הלימודים שנות שלוש כוללת תוכנית הלימודים

  .ה(חוב היא בכל הקורסים ההשתתפות) בחירה קורסיו

 תר האינטרנט של המחלקה בדףת הלימודים בכל מסלול מופיעים באחובו טוריפ

http://french.biu.ac.il/node/558 

 

 נ"ז 128= ש"ש  64ראשון במדעי הרוח :  לתואר הכוללת הנדרשת השעות מכסת
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                במחלקה לתרבות צרפתהלימוד במקצועות  הנדרשות זכות(  )נקודות נ"ז /ש"ש כ"סה 

 :) נ"ז 2ש"ש= 1)

 נ"ז 100 ש"ש = 50                 חוגי   חד  •

 ז"נ   50ש"ש=  25חוגי מובנה             דו •

 נ"ז   54ש"ש = 27      מובנה  לא חוגי דו •

ה יהי –קורסי חובה שלא יתקיימו בתשפ"א  ו/ או שלא שובצתם אליהם בתשפ"א 

 עליכם להשלים בשנים הבאות.

 פה במחלקהקורסי הש -תלמידים ותיקים

והם נקראים השפות במחלקה קורסי  ומספרי ק משמותמשנה''ל תשפ''א הוחלפו חל

להתאים את שמות קורסי השפה אחרת ובעלי מס' קורס אחר וזאת על מנת כעת 

  .(CECRL) למדד האירופי להערכת שפות הנלמדים אצלנו במחלקה

 א:מצ"ב טבלה מפורטת בנוש

 דשקורס חקוד  שם חדש קוד קורס ישן שם ישן

 43-062-01 רמת מתחילים -1צרפתית  43-050-01 צרפתית למתחילים

 43-063-01 רמה בינונית א' -2צרפתית  43-054-01 צרפתית למתקדמים א'

 43-064-01 רמה בינונית ב' -2צרפתית  43-055-01 צרפתית למתקדמים ב'

 43-067-01 רמה א' 3פה -הבעה בכתב ובעל 43-207-01 3הבעה בכתב ובע"פ 

 43-068-01 רמה ב' 3פה -הבעה בכתב ובעל 43-209-01 4בעה בכתב ובע"פ ה

 43-065-01 רמת מתקדמים א' -3צרפתית  43-212-01 שיפור מיומנויות שפה א'

 43-066-01 רמת מתקדמים ב' -3 צרפתית 43-214-01 שיפור מיומנויות שפה ב'

 צרפתבות קה לתרים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחללקבלת פרט

 03-5318232בטלפון: 
 French.dept.biu.ac.ilבדוא"ל 

 /http://french.biu.ac.ilבאתר המחלקה  

 ww.facebook.com/french.biu://whttpsבפייסבוק  

 /studies-http://barilan360.info/frenchבמידעון 
 

 בברכת שנת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת  מסגל המחלקה לתרבות צרפת
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