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 חד מחלקתי –התכנית למדעי ההתנהגות •

)פסיכולוגיה + סוציולוגיה ואנתרופולוגיה (



   התכנית למדעי ההתנהגות

:מבנה התואר
 

 ז"נק 120= תואר ראשון 
 ז"נק 108= מדעי ההתנהגות •

 :  ז  לימודיים כלליים"נק 12= חובות פקולטיים •

 ז אנגלית"נק 2                                     

 ז קורסים כלליים"נק 10                                     



באחריות המחלקה   
 

 

טיפול שוטף בסטודנטים 

  הכנת תכנית הלימודים ומערכת השעות 

תכנון לוח המבחנים ובקשות למועדים מיוחדים 

מעקב אחר ציונים והעברתם לפקולטה להזנה 

אישור מעבר שנה 

 בתכנית למדעי ההתנהגות(פסיכולוגיה וסוציולוגיה ) ממוצע(אישור( 

סגירת תואר, סיום חובות 

פניות לועדת הוראה מחלקתית 

ועוד, ועוד.... 

 



:ועדת הוראה
 

ועדת ההוראה מטפלת בכל הקשור להוראה     
במחלקה וכן בנושאים אישיים הקשורים  

מועדים  , פטורים והכרות בקורסים(ללימודים 
 ).מיוחדים ועוד

    

     –במייל /פניות לועדת הוראה יעשו בכתב

.  דרך מזכירות המחלקה



:אתר המחלקה
  

 :אתר המחלקה נמצא בכתובת
 

behavil/ac.bgu.www.http:// 
 שם תוכלו למצוא מידע על הסגל האקדמי  והמנהלי של המחלקה         

 טפסים שונים    , סילבוסים, שנתון). כתובות דואר אלקטרוני, שעות קבלה(    

 .להורדה ולוח מודעות אלקטרוני    

 ההודעות במחלקה מתפרסמות דרך לוח המודעות האלקטרוני שבאתר  ! חשוב    

 ,  שינוי כיתות, עדכונים שוטפים ברמה  יומיומית. (וחלקם נשלח דרך המייל    

 ).'פרסום ציונים וכד, ביטולי שיעורים      

 

 !באחריותכם לעקוב ולהתעדכן אחר הפרסומים



:מה עוד באתר המחלקה

 סגל
רשימת צוות מזכירות המחלקה וצוות המרצים  •

ל"הכוללת שעות קבלה טלפונים וכתובות דוא
 

 טפסים
 כל הטפסים הנדרשים במהלך הלימודים ניתנים להורדה מקטגוריה זו•

 

 שנתון המחלקה
בשנתון המופיע באתר מצוינים תכנית הלימודים המפורטת אותה עליכם  •

מסומן  ' שנתון לשנה א. וכן חובות נוספים, ללמוד לפי חלוקה של שנים
.ו"כשנתון תשע

.על כל תלמיד לקרוא את השנתון ולדעת מהם חובות לימודיו חובה       



 .שלכם עם האוניברסיטה לתואר" החוזה"שנתון הוא ה                 

בשנתון שנמצא באתר המחלקה תוכלו לראות את תכנית הלימודים       

 .קורסי חובה וחובות נוספים, שלכם למשך שלושת  השנים 

בשנתון הפקולטה למדעי הרוח והחברה מפורטים הנהלים בנושאי       

 .תנאי מעבר ועוד , חופשות לימודים, העבודות, הבחינות

 ז  "תשע:  השנתון שלכם     

      

 !קריאת וידיעת הכתוב בשנתון באחריותכם בלבד

 

?"שנתון"מה זה 



 

:דוגמא



:הפקולטה למדעי הרוח והחברה

......כמה נקודות    



כתלמידים בפקולטה עליכם לעמוד גם      
 :בחובות פקולטיות כגון

 

סטודנטים שהתקבלו ברמת אנגלית -לימודי אנגלית כשפה זרה ☼
' חייבים ללמוד את הקורס החל מסמסטר א, בסיסית/בינונית

 .ה"תשע

 .לימודים כלליים☼

 .הדרכה בספרייה☼

 

הנמצא באתר הפקולטה  ) המורחב(יש לעיין בשנתון הפקולטה     
 :בכתובת

 

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

 



מזכירות הפקולטה למדעי הרוח והחברה
:אחראית על

 .ועוד סוגי אישורים, ציונים גליונות, אישור סיום חובות: כגון, הכנת אישורים⌂

 .בתקופת הרישום לקורסים" חלונות זמן"טיפול בבעיות של ⌂

 ".קורסים כלליים"הרשמה ופרסום של ⌂

 .חובות אנגלית ולימודים כלליים, פרסום נוהל בחינות⌂

 הפסקת וחופשת לימודים, ביטול אקדמי⌂

 

08-6477777טלפון הפקולטה 



הוראה מתוקשבת
אתר מלווה לקורס המשמש ככלי עזר נוח ויעיל      

 .למרצים ולסטודנטים כאחד
מצגות , מאמרים, סילבוס: שם תוכלו למצוא

 .'ציונים וכד, מטלות, הודעות שונות, מהשיעורים
Moodle –כתובת אתר ה 

http://moodle2.bgu.ac.il
 



!חשוב, חשוב

 ":אתר האוניברסיטה"

                www.bgu.ac.il 
 

 

 "לסטודנטים"

 

 קישורים שימושיים לסטודנטים"

 





 

?כיצד אדע לאיזה קורסים עליי להירשם 
 תכנית הלימודים שלי נקבעת

 

 .בהתאם לשנתון תחילת שנת הלימודים•

 .שנתון המחלקה מפורסם באתר זה•

 

מספרי (כיצד אוציא את רשימת הקורסים של המחלקה 
 ?!)  יום ושעה , סוג קורס, שם המרצה, קורס

 

 למתקבליםובמידע ' במצגת באתר המחלקה בלוח מודעות שנה א•

 סרטו הדרכה-רישום לקורסים•

htmlyeutz.yeutz/il/ac.bgu.karish.http:// 

htmlyeutz.yeutz/il/ac.bgu.karish.http:// 



!שתהיה שנת לימודים מוצלחת


