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

דרישות קדם ס'מ

נ"ז
ורסהק

למקבילימוד ב וקדםלימוד מ

אומב יורסק 

6 *גיהלומינוקריא למבו

4 הגילוסיכולפ אמבו 

4 ןעונשי דיני 

יםיוגדולותמ יםורסק 

2 תעימד תיבהכ 

6 קהטיסטיטסא למבו א +  **ב

הקטיסטיטסא למבו 2 מושישי מחשב

תיודהי היציר   יורסק

4 תמודי תלתספרו

וף סעד  הנש תינגלובא   ',ה אנש ףו סעד  תיבר עהבעה בורת פטשירבד ודמ לענטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתיעל פ 
. יםודמיהל    תינוכתשלרעבמהתושידר בהעמידף לוסנתזא,  'ב תיפיהספצ 

65.  ואהסורקברובעןויצ      *
  .60 וניה     הקייסטבסטטרובעןויצהיוגופולתרנוא היוגוציולס  יוגח-דו     מסלולעםובילשביםמדולל   **

. היוגכולילפסואמבסורקהמדילילא  היוגדולותמה יורסק      היוגכוליפס  יוגח-דו     מסלולעםובילשביםמדולל ***
.היוגכולילפסוגהחתגרמסבומדיל           

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב':

דרישות קדם ס'מ

נ"ז
ורסהק

למקבילימוד ב וקדםלימוד מ

הליב יורסק 

יהגלומינוקריא למבו בברעו ציון  4 הענישת התור

2 קת חויפאכ בתגיוסו

ינוי עןויינרמס

' ב של שנהסי ליבהקור שנה   'א אמבוסי הקור ציון  בכלברעו   4 מהי רשתוךמד )אח   עיונימינריוןס
  די שנה(מסםתפרתש

 * היוגינולמיקר בהחיר ביורסק

6 מה רשיתוךמרה ) בחיסיקור3  
  די שנה(מסםתפרתש

יםיוגדולותמ יםורסק 

3 תתניואיכו   קרמחתטושי
 תיוגלופותרואנו

קהטיסטיטסא למבו בברעו ציון   4 **+ב תתיוומ כרק מח א  תטושי

תיודהי היציר   יורסק

4 ראל ישמי חכתגו בהוחה ורוברהח

4 תיהוד יפיהסולופי בסוד יתעיונור

וף סעד  הנש תינגלובא   ',ה אנש ףו סעד  תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמלע נטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתיעל פ 
. יםודמיהל    תינוכתשלרעבמהתושידר בהעמידף לוסנתזא,  'ב תיפיהספצ 
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* ללומדים בשילוב עם מסלול דו-חוגי פסיכולוגיה /סוציולוגיה ואנתרופולוגיה– היקף קורסי הבחירה בקרימינולוגיה 

בשנה ב' - 6 נ"ז. 

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

 
מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 

 
 ס'מ דרישות קדם

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ למקבילימוד ב

יורסק  הליב

אמבו בברעו   היגלוסיכולפ  ציון  4 * גיהוולתופסיכפ

   2  הגילומוטיקוי

   4  תתיברטייה חס

** היוגינולמיקר בהחיר ביורסק

   4  מה רשיתוךמ)2   בחירהיסקור
  די שנה(מסםתפרתש

ןויינרמס  יקרמח

סיקור  ' בנה שהליבה  ציון  בכלברעו   4   מה רשיךתומרי )קמח
  די שנה(מ

מינריוןס
סתפרתש

היציר   תיודהי יורסק

   4  ראל ישת עםולדות

וף סעד   הנש תינגלובא   ',ה אנש ףו סעד  , הללמכהןונקתיעל פ  תיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח  
.  תיפיהספציםודמיהל    תינוכתשלרעבמהתושידר בהעמידף לוסנ,  תזא'ב  
 

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

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

 

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. 
 

 

 

 


