
 צרפת לתרבות למחלקה הבאים ברוכים
 פשנה"ל תש"

2019-20     

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

 

 פהנחיות לרישום ללימודי תואר ראשון במחלקה לתרבות צרפת בשנה"ל תש"

 סטודנטים יקרים שלום רב,

מתייחס לדרישות המחלקה בלבד. ישנן דרישות נוספות ביהדות, אנגלית, הבעה עברית  המידע המפורט להלן

וקורסים כלליים, כפי שפורט בחוברת פרטי מידע, ולכן חשוב לעיין בספר "פרטי מידע לתואר ראשון" 

 ללימודים במחלקה לתרבות צרפת. םבשנה בה התקבלת)הידיעון/ספר המערכת( שהתפרסם 

 הראשון ארלתו הלימודים תכנית

 :לימוד תכניות 2 כוללים צרפת לתרבות במחלקה הראשון התואר לימודי 

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

 יתבתכנ אם )לא פרנקופונים(.-אם )פרנקופונים( ולדוברי צרפתית שאינה ברמת שפת-ברמת שפת

-)דו מובנה ראשי-דוו חוגי(-)דו מובנהלא  ראשי -דו חוגי(,-)חד מורחב במסלול ללמוד ניתן זו

  .חוגי(

 ם(.פרנקופוני לא - או -פרנקופונים) למערכת הכניסה עם מייד המתאימה ההתמחות את לבחור יש * 

o זו בתכנית .בצרפתית בסיסי ידע לבעלי או בצרפתית קודם ידע לחסרי מתאים .צרפת תרבות 

בתכנית זו אין  חוגי(.-)דו מובנה ראשי-דוו  חוגי(-מובנה )דולא  ראשי דו במסלול ללמוד ניתן

 צורך לבחור התמחות.

 .בחירה וקורסי סמינריונים ,חובה קורסי כוללים הלימודים. לימוד שנות שלוש כוללת הלימודים תכנית     

 .חובה היא קורסיםכל ב ההשתתפות

 

 תר האינטרנט של המחלקה בדףפירוט חובות הלימודים בכל מסלול מופיעים בא

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

 

 

 נקודות זכות 64שעות שנתיות =  64במדעי הרוח :  ראשון תוארל הנדרשתהכוללת  השעות מכסת 

 :) לימוד שעת מייצגת ז"נ כל) לתרבות צרפתבמקצועות הלימוד במחלקה  הנדרשות ( זכות נקודות) ז"נ  כ"סה 

 נ"ז  46           -מקצוע מורחב 

 ז"נ  25      -  מובנה ראשי -דו 

 ז"נ -  27  מובנה לא ראשי -דו 

 

 

http://french.biu.ac.il/node/28
http://french.biu.ac.il/node/558


 :וסיכומן ( ז"נת ) הנקודו חישוב

 נ"ז    1=      שעות שבועיות 2בהיקף של               סמסטריאלי      קורס 

 נ"ז 2=      שעות שבועיות 4בהיקף של                סמסטריאלי     קורס 

 נ"ז  2 =    שעות שנתיות    2בהיקף של        או סמינריוניםשנתי  קורס 

 

יהיה עליכם להשלים בשנים  – פו/ או שלא שובצתם אליהם בתש" פקורסי חובה שלא יתקיימו בתש"

 הבאות.

 

 . ת הלימודים תש"פ( לא יינתן בשנ43-093-01) 3דקדוק  -קורס חובה

 סטודנטים שחייבים בקורס זה, יוכלו להירשם אליו בשנת הלימודים תשפ"א.

 .נ"ז 1סטודנטים שעבורם קורס זה הינו האחרון לסיום התואר, יוכלו להחליפו בקורס סמסטריאלי בחירה של 

 

 

 

 

 לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לתרבות צרפת

 03-5318232בטלפון: 

 
 French.dept.biu.ac.ilבדוא"ל 

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

 nch.biuhttps://www.facebook.com/freבפייסבוק  

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

 

 

 

 .לתרבות צרפת סגל המחלקהמ בברכת שנת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת 
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