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תכנית לימודים לתואר "בוגר" - .B.A סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מסלול דו-חוגי 

מבנה תכנית הלימודים בשנה א': 
 
 

מס' 
דרישות מעבר 

הקורס 
לימוד מוקדם  נ"ז 

סמסטר א' 

קורסי מבוא וליבה 

  4 מבוא לסוציולוגיה הרצאה + תרגיל* 

  4 מבוא לפסיכולוגיה חברתית )שנתי( 

קורסים מתודולוגיים 

  3 מבוא לסטטיסטיקה א' הרצאה + תרגיל* 

  2 כתיבה מדעית   

קורסי יצירה יהודית 

  4 ספרות תלמודית )שנתי(  

סמסטר ב' 

קורסי מבוא וליבה 

 
מבוא לאנתרופולוגיה הרצאה + תרגיל*  

 3

מבוא לפסיכולוגיה חברתית )המשך(   

קורסים מתודולוגיים 

מבוא לסטטיסטיקה א'   3 מבוא לסטטיסטיקה ב' הרצאה + תרגיל* 

  2 שימושי מחשב  

קורסי יצירה יהודית 

ספרות תלמודית )המשך(    

 

הקורסים המתודולוגיים הנ"ל משותפים לחוגים: קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ללומדים חוג 
שני פסיכולוגיה – הקורסים המתודולוגיים לפי החוג לפסיכולוגיה. 

 
על פי תקנון המכללה, חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א', ובאנגלית עד סוף 

שנה ב', זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית.  

 סטודנטים הלומדים במסלול מועסקים יצטרכו ללמוד מס' קורסים מתוך התכנית הנ"ל בסמסטר קיץ, 
בהתאם לימי הלימוד. 

 
 

הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 60, אלא אם כן צוין אחרת. 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 
 

  רעבמתושידר
  ורסקשם זנ"

  םקדומדומיל
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סמסטר  'א

יורסק  הליב

6  הגילווציוסא למבו * תי()שנ ילגתר+  אההרצ    – תליא הישרברההח

יורסק  םייוגדולותמ

  3 קרמח  תגיווולופתראנ ותתניואיכו תטושי 

'א  '+ב קהטיסטיטסא למבו   2 * 'א תתיוומ כקרמח  תטושי 

 ו-  'ג
 

  ביםנשים לותפשמ
* החיר ביורסק
החירהביורסק  

  2 ולק  תרבות נועי של  תיעוד

  2 ית ושרותתירבות  אנוש תכשירו 

וךתמ   המישהר החירלב   1 - יםנויינרמס

  4 ק בשובריםג ונשים  בודההע  תי(שנ)

  4 תמי ישויהגלופותרואנ  תי()שנ

היציר   תיודהי יורסק

  4 ראל ישמי חכתגו בהוחה ורוברהח  תי()שנ

  4 ת יהודייהופסלופי בתעיונור  תי(שנ)

סמסטר  'ב

יורסק  הליב

הגילווציוסא למבו     * משך(ה)  תליא הישרברההח

  ג -ו
 

  ביםנשים לותפשמ
* החיר ביורסק
החירהביורסק  

  2 דר,גמ  תטיוסימינת פאוריותי ותמיניו

  2  יתברגונים לשינוי חאר

םיורסק  םייוגדולותמ

תתיוומ כקרמח  'א תטושי   2 * ' בתתיוומ כקרמח תטושי 

וךתמ   המישהר 1ה חירלב-   יםנויינרמס

בודההע  משך(ה)   ק בשובריםג ונשים 

תמי ישויהגלופותרואנ  משך()ה  

היציר   תיודהי יורסק

ראל ישמי חכתגו בהוחה ורוברהח  משך()ה  

ת יהודייהופסלופי בתעיונור  משך(ה)  

',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייב, חהללמכהןונקתיעל פ תינגלובאה אנש       וף סעד 
,        .תייפהספציםודמי הלתינוכתשלברמעהתושידר בהעמידף לוסנתזא' בהנש

-והדמסלול*ב -12החיר ביורסקה"כ סהיגוינולמיקרובילש ביוגח   10-   הקייטלו, פזנ"היוגכוליב פסוילש ב,זנ"  
-14  .זנ"שלממו

לנהתינתכהוךתמיםורסק'מסודמללורכים יצטקועסמלובמסל  יםמדו הליםנטודסט" ,  קיץסטרמבס        

 .ודמי הלימיתאם להב

 
* הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 60, אלא אם כן צוין אחרת. 

 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 
 

 ס'מ
 ורסהק רת מעבדרישו
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 נ"ז וקדםלימוד מ

סמסטר  'א
יורסק  הליב

2  הגילווציוסא למבו תאוריותי   *ותגילווציוס

החירהב  ביםנשים לותפשמ  ג-ו יורסק    * החיר ביורסק

  2 תגיולופותרואנ  הידה והולדב לסבי תגיוסו 

  2 תתיוברת חתורש   תרדיברה הח בחקהסוותע

וךתמ   המישהר החירבל  1  – יםנויינרמס

תטושי  רקמח  4 םטיזקרסינ ותרבויות  תי()שנ   ביןגשמפ 

טושי  קרמח תאוברי  תי()שנ  גאר  וני  גיה שללווציוס

תטושי  רקמח  4 ציהזליגלובו  (תי)שנ גירהה 

היציר   תיודהי יורסק

  4 ראל ישת עםתולדו  (תי)שנ

סמסטר  'ב
יורסק  הליב

2  הגילופותרואנא למבו * תגיולופותרואנ תאוריותי 

החירהב  ביםנשים לותפשמ  ג -ו יורסק    * החיר ביורסק

  2 גירהה  הזציליגלובו

  2 בר  תליא הישרברה בחתתיורבות

וךתמ   המישהר החירלב  1 -םינויינרמס

תטושי  רקמח םטיזקרסינ ותרבויות  משך()ה   ביןגשמפ 

תטושי  רקמח תאוברי  משך()ה  גוניאר  גיה שללווציוס 

תטושי  רקמח ציהזליגלובו  (משך)ה  גירהה 

היציר   תיודהי יורסק

ראל ישת עםתולדו  משך()ה  

.היוגופולתרנוא  וגמדים חולל היוגוציול ס,היוגינולמיקר:יםוגלח   יםותפשמ"לנה יםיוגדולותמהם יורסקה 
   .היוגכוליסלפוגהחילפ–   יםיוגדולותמהם יורסקההיוגכוליסי פנש

, הללמכהןונקתיעל פ ',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   תינגלובאה אנש     וף סעד 
.  תייפהספציםודמיהלתינוכתשל   ברמעהתושידר בהעמידל וסףנאת , ז'ב הנש   

-מסלול*ב -12החיר ביורסקה"כ סהיגוינולמיקרובילש ביוגחוהד*   10-   הקייט פול,זנ"היוגכוליב פסוילש ב,ז"נ  
-14  ז.נ"שלממו

מסלול ביםמדו הליםנטודסט ם'מסודמלל    ורכים יצטקועסמ  , "לנהתינתכהוךתמיורסק  קיץסטרמבס    

 .ודמי הלימיתאם להב
 

 
 

הערה: 
 

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. 
 

ציון עובר בכל הקורסים הוא 60 אלא אם צוין אחרת.  
 




