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17.3.21 

 תשפ"ב  – בסוציולוגיה ואנתרופולוגיהתואר שני 

 ארגונית  בסוציולוגיה  התמחות

 

  אביעד רזראש התוכנית: פרופ' 

  עדי ברן חבה רכזת לענייני סטודנטים: גב' 

   08-6304538, פקס: 08-6304507טלפון:  

   baranad@bgu.ac.il  דואר אלקטרוני:

  מטרת הלימודים 

עם   מעמיקה  הכרות  לסטודנטים  מקנים  ואנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  במחלקה  המוסמך  לימודי 

ובאנתרופולוגיה בסוציולוגיה  העכשוויות  המחקר  ושיטות  ארגונים    ,התיאוריות  לקראת של 

ויכולת ניתוח ביקורתית של מערכתית  ומשוכלל אשר דורש הבנה  השתלבות בשוק עבודה דינמי  

 .תהליכים חברתיים מורכבים

  משך הלימודים  

  ארבעה סמסטרים. , למשך ים במערכת מלאה מתוכננת לשנתייםתכנית הלימוד

  קורסים מרוכזים.   2יום לימוד מלא: יום ב' +

תוך שנתיים מתחילת הלימודים. סיום    (קורסים)על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה לתואר  

( הכוללות את  36נקודות בכל שנה )סה"כ    18הלימודים תוך שנתיים מחייב את הסטודנטים ללמוד  

 .כפי שמפורטים בטבלת מבנה התוארקורסי החובה והבחירה 

   תכנית הלימודים בסוציולוגיה ארגונית 

יוכלו להבין ולנתח תהליכים ומאפיינים של ארגונים   תכניתה מקנה לסטודנטים כלים שבעזרתם 

  .מסוגים שונים

ידונו   הארגוני,  בתחום  המרכזיות  לתיאוריות  הסטודנטים  יתוודעו  השונים,  הקורסים  במסגרת 

נתח  בתמורות של דרכי ההתארגנות בחברה של ימינו ויחשפו לאופנים השונים בה ניתן לחקור ול

  .תמורות אלה

את   ליישם  ניתן  כיצד  יבחנו  והסטודנטים  הפרקטי  ההיבט  על  הדגש  יושם  מהקורסים  בחלק 

   .התיאוריות וכלי המחקר הלכה למעשה

 : דרישות הלימודיםקורסי הבחירה עשויים להשתנות משנה לשנה לפי זמינות המרצים. 
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שנת 
 לימוד

 הערות  בחירה\חובה נק"ז  קורס  סמסטר מס' קורס 

סוציולוגיות  תיאוריות  א 102-2-0100 ראשונה 
אנתרופולוגיות  )קורס  ו

, מיועד  השלמה לא חובה 
לבעלי תואר ראשון  

 ( בתחומים אחרים 

 4  
שעות,  

לא  
מזכה 
 בנק"ז 

  חובה
 למשלימים 

  

  2 תיאוריות של חברה  א 102-2-0130
 נק"ז 

   חובה 

  2 תיאוריות של תרבות  ב 102-2-0308
 נק"ז 

   חובה 

  2 מחקר איכותני  א 102-2-017
 נק"ז 

   חובה 

  2 מחקר כמותני  ב 102-2-0189
 נק"ז 

   חובה 

משמעות העבודה   ב  
- והקריירה בעידן הניאו

 ליברלי 

2  
 נק"ז 

   בחירה 

כלכלה פוליטית וארגוני   מרוכז - 102-2
 עובדים 

2  
 נק"ז 

 מרוכז בחירה 

  2 תרבות ארגונית  מרוכז - 102-2
 נק"ז 

  \ מרוכז יולי בחירה 
 אוגוסט  

  : הערכה בארגונים או ב  א - 102-2
תיאוריה,מתודה  

 ופרקטיקה 

4  
 נק"ז 

   בחירה 

  4 פרקטיקום  ב א+ 102-2-0079 שניה 
 נק"ז 

 שנתי  בחירה 

102-2-0067 + 
102-2-0068 

 שנתי  חובה  4 תיאוריות ארגוניות  ב א+

אנת' של תיירות וקשרי   ב א או    
 טבע -אדם

   בחירה  2

   בחירה  2 ית ונאנתרופולוגיה ארג  ב  

תיאוריה ופרקטיקה בייעוץ   ב א +   
 ארגוני 

4  
 נק"ז 

 שנתי  בחירה 

   בחירה  2 קורס בפיתוח ארגוני  א או ב   

   85%ממוצע תואר    סה"כ  
 15%גמר בחינת 

36  
 נק"ז  

  
 

http://www.bgu.ac.il/eilat


 
 

 

 :Fax  972-8-6304538פקס:    972-8-6304531  8410501שבע  -באר 653, אילת. ת.ד 162  התמריםשד' 
Sheva, 84105, Israel-Beer Eilat. P.O.B. 653 , 162 ,Hatmarim Blvd. http://www.bgu.ac.il/eilat 

 

 

 רישום תנאי 

  .ומעלה בתואר הראשון 80בוגרי אוניברסיטה בעלי ממוצע 

 . לפחות 65מתואר ראשון בציון  2אנגלית מתקדמים 

 

נדרש ללמוד קורס השלמות  ועמד שמגיע מתואר ראשון שאינו סוציולוגיה אנתרופולוגיה מ*

 אחד "תיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות" 

 

 

 

הסטודנטים בנתיב הכללי חייבים להיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה   -** בחינת גמר  

והוא    75שהשלימו את כל החובות בתואר. ציון עובר בבחינת הגמר   ובתנאי  ללימודים  לפחות 

השתתפות בבחינת הגמר מותנית  בתיאום    מורכב מממוצע הציונים של שני שופטים לפחות.

  ובאישור מראש עם מזכירות המחלקה.

 

 

 

 

 *התוכנית  נתונה לשינויים*

 בהצלחה             

 

http://www.bgu.ac.il/eilat

