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תכנית לימודים  לתואר "בוגר" - .B.A בפוליטיקה וממשל מסלול דו-חוגי

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':

רעבמ תושידר 
'מס

זנ"
סורקה

םקדומ ודמיל 

'א סמסטר 

אומב יורסק 

3 -  לגיתר +אההרצ  מדינין הועי הרתסודו י:טיליפודם האה

2 תבורית צימדיניו והלמינ

3  – מייםאונל הביסיםהיח תתור  :גיהטטרסא וטיהמלויפד 
  לגיתר +אההרצ

םייוגדולותמ םיורסק 

3 ילגתר   + אה' הרצא קהטיסטיטסא למבו 

2 מושישי  מחשב

2 תעימד תיבהכ 

תיודהי היציר  יורסק 

4 תמודי תלתספרו תי()שנ 

'ב סמסטר 

הליב יורסק 

3 לגיתראה+הרצ   – דרנימודן העי בתמדיני מחשבה 

2 תהליכים ותסדומו   – תתיאקה השווטיליפו

3 –  +אההרצ   ילגתר ראל ישתמדינ בממשלה: הקטיליפו וטרמש

אנסד

1 –   ?כיצד קהטיליפו  קרח

םייוגדולותמ יםורסק 

'א קהטיסטיטסא למבו  3 ילגתר   + הא' הרצ בקהטיסטיטסא למבו

תיודהי היציר  יורסק 

(משך)ה תמודי תלתספרו 

וגמדים חולל   ינש .היוגופולתרנוא היוגוציול ס,היוגינולמיקר:יםוגלח   יםותפשמ"לנה  יםיוגדולותמהםיורסקה 
   .היגוכולילפסוגהחיפל  יםיוגדולותמהם יורסקה–ה יוגכוליפס

, הללמכהןונקתיעל פ ',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   תינגלובאה אנש   הנש   וף סעד 
. תיפיהספציםודמיהל    תינוכתשלברמעהתושידר בהעמידף לוסנ אתז ,'ב םינטד  םיקסועמלולסבמיםדומלה    וסט
רסטסמלהנ"תינכתהךותמםיסרוק      'ס מדולמלוכרצטי , ב .דומילהימילםאתהבץיק    
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מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 

 

תושידר  רעבמ
 'מס

 זנ"
 סורקה

ודמיל   םקדומ

סמסטר  'א

' ביםנשים לותפשמ  ג'-ו החירהב  יורסק   *החיר ביורסק

  2 ר ההמכו  טים השבאוםלנ תוךי  :ראל ישתמדינ

  2 זרגמ באנוש  בורייהצ אבימש  ולניה 

יםנויינרמהס של  '( גהנש וךתמ  ללו)כ   המישרה וךתמ   החירלב  1  – ןויינרמס

בה שנהלי ואמבו  'א סיקור   4   20 -אה המ בייםמאונל ביטיםקלינפקו ותגיוסו
  תי()שנ

ה  שנא וליבהמבו  'א סיקור  4 ליליהפ  תי()שנ  טמהמשפ  טת הפרחרויו  

םיורסק  יםיוגדולותמ

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

היציר   תיודהי יורסק

  4 ראל ישמי חכתגו בהוחה ורוברהח  תי()שנ 

  4 תיהוד יפיהסולופי בסוד יתעיונור  תי()שנ 

סמסטר  'ב

נאסד  תמקדתמ

–   א(דנס? )כיצד קהטיליפו קרח   2 ת רשויורח לביןאזבין ה  וןטהשל

' ביםנשים לותפשמ  ג'-ו החירהב  יורסק    * החיר ביורסק

  2   תה"זרמ של הקהטיליוופאגיסין וה

  2  הגיוולאאידי וגהפלמ

יםנויינרמהס של  '( גהנש וךתמ  ללו)כ   המישרה וךתמ   החירלב  1  – ןויינרמס

בה שנהלי ואמבו  'א סיקור   
-20 אה המ בייםמאונל ביטיםקלינפקו ותגיוסו
  משך()ה

בה שנהלי ואמבו  'א סיקור  ליליהפ   משך()ה  טמהמשפ  טת הפרחרויו  

םיורסק  םייוגדולותמ

+   ב' 'א קהטיסטיטסא למבו   2 תטושי  ' בתתיוומ כקרמח

+   ב' 'א קהטיסטיטסא למבו   3 +   ת' 'ת הגיווולופרתאנ תתניואיכו  קרמח  תטושי 

היציר   תיודהי יורסק

(  משךה   ראל ישמי חכתגו בהוחה ורוברהח )

(  משךה   תיהוד יפיהסולופי בסוד יתעיונור )

היוגוציול ס,היוגינולמיקר   .היוגופולתרנוא :יםוגלח  יםותפשמ  "לנה   יםיוגדולותמה  םיורסקה

, הללמכהןונקתיעל פ ',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   תינגלובאה אנש   הנש   וף סעד 
רעבמהתושידר בהעמידף לוסנתזא,  'ב .  תיפיהספציםודמיהל   תינוכתשל   

-והדולבמסלהחירהביורסק* ה"כס היוגלנימיקר ובילש ביוגח    12  ו -14  .זנ"היוגופולתרנואהיוגוציול ס,ז"נ–   

 סטרמס"לנהתינתכהוךתמיםורסק'מסודמלל        ורכים יצטקועסממסלול ביםמדו הליםנטודסט , ץקי ב
 .ודמי הלימיתאם להב
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מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 
 

 רת מעבדרישו
 ס'מ

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ

סמסטר  'א

החירהב  '+ג' ביםנשים לותפשמ יורסק   *החיר ביורסק

  2  ת בצרפקהטיליפו וברהח

  2  תטוחלת הקבל ותגומנהי

נאסד  תמקדתמ

ת רשויולבין   א(סדנון )טהשל אזרחבין ה  2 חוץ שלסי היח  לא ישרתמדינ

יםנויינרמסה  '( בהנשל וךתמ  ללו)כ   המישהר וךתמ   החירלב  1 -םינויינרמס

תטושי  רקמח  4 ראל בישקהטיליפו וברהת חד   תי()שנ 

תטושי  רקמח  4 ילליהפ  תי()שנ טמהמשפ  טת הפרחרויו 

היציר  תיודהי יורסק 

  4 ראל ישת עםתולדו  (תי)שנ

סמסטר  'ב

החירהב  '+ג' ביםנשים לותפשמ יורסק  * החיר ביורסק 

  2   תה"זרמ של הקהטיליוופאגיסין וה

  2  הגיוולאאידי וגהפלמ

'( בהנשל  יםנויינרמסה  וךתמ  ללו)כ   המישהר וךתמ   החירבל  1  – יםנויינרמס

תטושי  רקמח (  משךה  ראל בישקהטיליפו וברהת חד  )

תטושי  רקמח  
טמהמשפ  ילליהפ טת הפרחרויו 

( משךה (

היציר  תיודהי יורסק 

ראל ישת עםתולדו  משך()ה  

יםוספנ **  תיודהי  היציר   יורסק

  2  קהתיא

 
',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתיעל פ תינגלובאה אנש   הנש   וף סעד 

.  תיפיהספציםודמיהל    תינוכתשלרעבמהתושידר בהעמידף לוסנ,  תזא'ב  

-והדולבמסלהחירהביורסק* ה"כס היוגלנימיקר ובילש ביוגח    12  ו -14  .זנ"היוגופולתרנואהיוגוציול ס,ז"נ–   

-מסלול ביםנתיניםוספנתיודהיהיציריורסק**    .היוגינולמיקר,היגוופולתרנואהיוגוציול סובילש ביוגחוהד      
 

סטרמס"לנהתינתכהוךתמיםורסק'מס       ודמללורכים יצטקעסומ  מסלול ביםמדו הליםנטודסט , קיץ ב
 .ודמי הלימיתאם להב

 
 

 
* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. 

 

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

 


