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 חוגי-דו מסלול בקרימינולוגיה .B.A -" בוגר" לתואר  לימודים תכנית
 :'א בשנה הלימודים כניתת מבנה

 

 הקורס
 מס'

 נ"ז

 דרישות קדם

 לימוד במקביל לימוד מוקדם

 קורסי מבוא

   6 *מבוא לקרימינולוגיה

   4 מבוא לפסיכולוגיה

   4 דיני עונשין

 יםמתודולוגיקורסים 

   2 כתיבה מדעית

   6 **ב + מבוא לסטטיסטיקה א

 מבוא לסטטיסטיקה  2 שימושי מחשב

 יצירה יהודיתקורסי 

   4 ספרות תלמודית

  ובאנגלית עד סוף שנה ,'ישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה אחייב כל סטודנט לעמוד בדר על פי תקנון המכללה
תקנון פירוט מלא של החובות ראה ב. הלימודים הספציפית תוכניתנוסף לעמידה בדרישות המעבר של , זאת 'ב

 המכללה.
 .65 הוא בקורס עובר ציון * 

 .60 הינו בסטטיסטיקה ברעו ציון ואנתרופולוגיה סוציולוגיה חוגי-דו מסלול עם בשילוב ללומדים**   
   המתודולוגיה קורסי .לפסיכולוגיה מבוא הקורס יילמד לא פסיכולוגיה חוגי-דו מסלול עם בשילוב ללומדים*** 
 .לפסיכולוגיה החוג במסגרת ילמדו      

 
 :'ב בשנה הלימודים כניתת מבנה

 

 הקורס
 מס'

 נ"ז

 דרישות קדם

 לימוד במקביל לימוד מוקדם

 קורסי ליבה

  ציון עובר במבוא לקרימינולוגיה 4 תורת הענישה

   2 סוגיות באכיפת חוק

 סמינריון עיוני

סמינריון עיוני אחד )מתוך רשימה 
 שתתפרסם מדי שנה(

 קורסי ליבה של שנה ב' ציון עובר בכל קורסי המבוא שנה א' 4

 * קורסי בחירה בקרימינולוגיה

קורסי בחירה )מתוך רשימה  3
 י שנה(שתתפרסם מד

6   

 יםמתודולוגי קורסים

שיטות מחקר איכותניות 
 ואנתרופולוגיות

3   

  ציון עובר במבוא לסטטיסטיקה 4 **+ב ר כמותיות אקשיטות מח

 יצירה יהודיתקורסי 

   4 ספרות מקראית

   4 רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

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

תקנון פירוט מלא של החובות ראה ב. הלימודים הספציפית תוכניתנוסף לעמידה בדרישות המעבר של , זאת 'ב
 המכללה.
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 בקרימינולוגיה הבחירה קורסי היקף –סוציולוגיה ואנתרופולוגיה/ פסיכולוגיה חוגי-דו מסלול עם בשילוב ללומדים *

 .ז"נ 6 - 'ב בשנה

 .נ"ז 6 –ג' -היקף קורסי הבחירה בקרימינולוגיה בשנים ב' –חוגי פוליטיקה וממשל -ללומדים בשילוב עם מסלול דו*

 
 :'ג בשנה הלימודים כניתת מבנה

 

 הקורס
 מס'

 נ"ז

 דרישות קדם

 לימוד במקביל לימוד מוקדם

 קורסי ליבה

  ולוגיהציון עובר במבוא לפסיכ 4 *פסיכופתולוגיה

   2 ויקטימולוגיה

   4 סטייה חברתית

 **קורסי בחירה בקרימינולוגיה

)מתוך רשימה  בחירה יקורס 2
 שתתפרסם מדי שנה(

4   

 סמינריון מחקרי

סמינריון מחקרי )מתוך רשימה 
 שתתפרס מדי שנה(

  ציון עובר בכל קורסי הליבה שנה ב' 4

 יצירה יהודיתקורסי 

   4 תולדות עם ישראל

 ובאנגלית עד סוף שנה  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
תקנון פירוט מלא של החובות ראה ב. הלימודים הספציפית תוכניתנוסף לעמידה בדרישות המעבר של  , זאת'ב

 המכללה. 
 

 .פסיכופתולוגיה הקורס ילמדי לא פסיכולוגיה חוגי-דו מסלול עם בשילוב ללומדים* 

 .ז"נ 4 יהיה' ג בשנה הבחירה קורסי היקף** 

 

 ם.הלימודי תוכניתבייתכנו שינויים * 
 

 

 

 


