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 ב"ה 
 

 מעודכן ל8/2021
 

 תוכנית פרט

 :הפרטתהליך הרישום לקורסים לסטודנטים בתכנית 

 https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx" או לקישור הבא: בר-איניש להיכנס למערכת " 

 " ולפעול לפי השלבים הבאים: יועץ וירטואלי ולבחור מהתפריט שבצד ימין ב "

 
. יש לשים לב למילוי מכסה זו ולפי  ( בתוכנית פרטש"ש /נק"ז 46נ"ז ) 92  -כל הסטודנטים חייבים ב .1

 הצורך להשלים בקורסי בחירה. 

            (, כולל קורסי יסוד ביהדות וקורסים כלליים.ש"ש/נק"ז 64נ"ז )  128הדרישה לתואר היא שימו לב:   

 הקפידו על מילוי דרישה זו כדי לקבל זכאות לתואר. 

 .ניתן ללמוד קורס בחירה החל משנה א' .2

 תקפידו לבדוק אם אתם רשומים לשני הסמסטרים. יקה א'+ב', שיטות מחקר א'+ב' בקורסים סטטיסט  .3

תיאוריות באישיות ופסיכולוגיה פיזיולוגית פוצלו  כל אחד, לשני  התנהגות ארגונית, הקורסים )לשנה ב'(  .4

תיאוריות א' ותיאוריות ב', פיזיולוגית א'  התנהגות ארגונית א' והתנהגות ארגונית ב', קורסים, 

   רשם לשני חלקי הקורס.יעליך להקפיד בזמן  עריכת המערכת להופיזיולוגית ב'. 

 . חייבים ללמוד אצל שני מרצים שונים –סמינריונים בשנה ג'  .5

   .תלמידי שנה ג' בתשפ"ב חייבים ללמד את הקורס פגיעות ועמידות המחצית השניה של החיים .6

סטודנטים המבקשים לקבל פטור על סמך לימודים אקדמיים קודמים, יגישו בקשה   –בקשות לפטורים  .7

ציונים מעודכן וסילבוס מתאים לקורס המבוקש.   יוןלגי בר למדור הסטטוס, בצרוף -דרך מערכת האינ

 כל עוד לא אושר הפטור ע"י ועדת סטטוס יש להירשם לתוכנית מלאה. 

 

 ילמדו בשנה א' גם קורסים משנה ב'.  – נתיים מרוכזות משתלמי צה"ל הלומדים ש    .8

 Hevra.Dept@mail.biu.ac.il-M  - למחלקה  מייללגבי פירוט הקורסים, נא לשלוח          

 מטעם הצבא על מנת שניתן יהיה להירשם לקורסים של שנה ב'.  למייל המחלקה, בנוסף יש לשלוח אישורים         
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 שעליכם ללמוד לפי השנים:  במחלקה  להלן מכסת קורסי הבחירה
  

שנת  
התחלת  

 הלימודים 

 
 תוכנית  פרט

 
 תש"פ

 תשפ"א
 

 
 ( ש"ש/נק"ז  4נ"ז ) 8
 

 
 תשפ"ב

 

 
 ( ש"ש/נק"ז  4נ"ז ) 8
 

 
 תוכנית פרט:  -החוג המשולב למדעי החברה 

 תשפ"ב –( 2020ינואר   -)מעודכן ל
 קורסי חובה: -שנה א' 

 
מס' 

 קורס 

היקף   היקף נ"ז  שם הקורס 

 נק"ז/ש"ש 

שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר   – מבוא לסטטיסטיקה א'  74100

 א(

  1.5 נ"ז   3

 נק"ז/ש"ש 

שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר   –מבוא לסטטיסטיקה ב'  74101

 ב'(

  1.5 נ"ז  3

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4 שעתיים הרצאה  –מבוא לסוציולוגיה  74120

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4 שעתיים הרצאה   – הבקרימינולוגי תיאוריות  74122

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4 שעתיים הרצאה  –מבוא לאנתרופולוגיה  74123

 נק"ז/ש"ש 

 1 נ"ז  2 שעתיים סמסטריאליות  –כתיבה מדעית  74126

 נק"ז/ש"ש 

 1 נ"ז  2 שעתיים סמסטריאליות  –שימושי מחשב  74207

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4 שעתיים הרצאה  –מבוא לפסיכולוגיה  74212

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4 שעתיים הרצאה  –מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית  74220

 נק"ז/ש"ש 

  15 נ"ז  30 סה"כ שנה א'  

 נק"ז/ש"ש 
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 קורסי חובה:  –שנה ב' 

מס' 

 קורס 

היקף   היקף נ"ז  שם הקורס 

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4 שעתיים הרצאה –חברה ישראלית  74124

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4 שעתיים הרצאה –תורת הענישה  74125

 נק"ז/ש"ש 

  1.5 נ"ז  3 שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר א'( –שיטות מחקר א'  74200

 נק"ז/ש"ש 

  1.5 נ"ז  3 שעה תרגיל )סמסטר ב'(שעתיים הרצאה +  –שיטות מחקר ב'  74201

 נק"ז/ש"ש 

 1 נ"ז  2 שעתיים הרצאה )סמסטר א'( –התנהגות ארגונית  74204

 נק"ז/ש"ש 

 1 נ"ז  2 שעתיים הרצאה )סמסטר ב'(  –התנהגות ארגונית  74205

 נק"ז/ש"ש 

 1 נ"ז  2 שעתיים הרצאה )סמסטר א'(  -פסיכולוגיה פיזיולוגית  א'  742140

 נק"ז/ש"ש 

 1 נ"ז  2 שעתיים הרצאה )סמסטר ב'(  -פסיכולוגיה פיזיולוגית  ב'  742141

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4 שעתיים הרצאה  –פסיכולוגיה חברתית  74215

 נק"ז/ש"ש 

 1 נ"ז  2 שעתיים הרצאה  )סמסטר א'( –תיאוריות באישיות  א'  742170

 נק"ז/ש"ש 

 1 נ"ז  2 )סמסטר ב'( שעתיים הרצאה  –תיאוריות באישיות ב'  742171

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4 שעתיים הרצאה  –תהליכים דמוגרפיים וניהול אוכלוסיה  74527

 נק"ז/ש"ש 

  17 נ"ז  34 סה"כ שנה ב' 

 נק"ז/ש"ש 
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 קורסי חובה: –שנה ג' 

מס' 

 הקורס 

היקף   היקף נ"ז  שם הקורס 

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4    שעתיים הרצאה – הפסיכופתולוגי  74113

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4    שעתיים הרצאה  – פסיכולוגיה קוגנטיבית  74213

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4    פגיעות ועמידות במחצית השניה של החיים  74523

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז   4   שעתיים הרצאה –סמינריון עיוני   

 נק"ז/ש"ש 

 2 נ"ז  4    שעתיים הרצאה  –סמינריון מחקרי   

 נק"ז/ש"ש 

  10 נ"ז  20    ג'סה"כ שנה  

 נק"ז/ש"ש 

 4 נ"ז  8   ניתן ללמוד החל משנה א'  –קורסי בחירה  *

 נק"ז/ש"ש 

 
 נק"ז/ש"ש(  46נ"ז )  92                           סה"כ תוכנית פרט

 
 
 
 בר פועלת לפי נק"ז/ש"ש -*מערכת האינ *
 
 

 לקורסים באנגלית במהלך התואר חובת רישום ***
 

:בנושא 29.7.2021להלן קישור להוראת סגן הרקטור מיום   
 

https://meshulav.biu.ac.il/node/1466 

 
 

                             
 

 ייתכנו שינויים, התוכנית לא סופית.
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