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פתיחהדברי  – התכניתראש , ניר אביאלי' פרופ/
 חונכת בתוכנית-פז קרן ינאי/
רכזת התוכנית למדעי ההתנהגות , לימור כליפה/

 הצגת התוכנית –
 נציג אגודת הסטודנטים/



לימור כליפה-רכזת התוכנית
 chalifal@bgu.ac.il

ilac.bgu.chalifal@

356חדר    72בðיין 

08-6472036



 מבנה האוניברסיטה
 

 

אוניברסיטה

...
פקולטה

למדעי ההנדסה
פקולטה  

לרוח וחברה

מקרא פסיכולוגיה
סוציולוגיה  

ואנתרופולוגיה

התוכנית 
למדעי ההתנהגות

כלכלה

פקולטה
למדעי הטבע



םהלימודי מסלול
 

   –למדעי ההתנהגות  התכנית
 מחלקתיחד 

 +סוציולוגיה ואנתרופולוגיה (
)פסיכולוגיה  



מבנה הלימודים
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 )נקודות זכות( ז"נק 120= תואר ראשון 

,  קורסים בפסיכולוגיה( ז"נק 108= ההתנהגות מדעי /
 )סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 ז"נק 2 -המורכבים מ ז"נק 12=    פקולטייםחובות /
 .  קורסים כלליים ז"נק 10 -קורס אנגלית ו

ב הסטודנטים לתואר  "החל משנת הלימודים תשפ/
האנגליתקורסים בשפה  2ראשון מחויבים ללמוד 



באחריות המחלקה
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טיפול שוטף בסטודנטים 

 הכנת תכנית הלימודים ומערכת השעות 

תכנון לוח המבחנים ובקשות למועדים מיוחדים 

מעקב אחר מתן ציונים והעברתם לפקולטה להזנה במערכת 

אישור מעבר משנה לשנה 

 פסיכולוגיה וסוציולוגיה ) ממוצע(אישור 

סגירת תואר, מעקב אחר סיום חובות 

פניות לוועדת הוראה מחלקתית 

ועוד, ועוד... 

 



וועדת הוראה
במחלקה ועדת ההוראה מטפלת בכל הקשור להוראה 

 .  ובנושא הפרט

הכתובת עבורכם לפניות בנושאים הנוגעים ללימודים כמו זו 
בקשה להבחן במועד  , קבלת פטור מלימוד קורס מסוים

 .'מיוחד וכד

במייל דרך מזכירות  /כל הפניות לוועדת הוראה יעשו בכתב    
. המחלקה



שנתון
.  שלכם עם האוניברסיטה לתואר" החוזה"השנתון הוא 

ג"תשפשנתון 
שם תוכלו לראות את . השנתון נמצא באתר המחלקה

מהם קורסי  , תכנית הלימודים שלכם למשך שלוש  השנים
.כמה קורסי בחירה עליכם לקחת וחובות נוספים, חובה

בשנתון הפקולטה למדעי הרוח והחברה מפורטים   
,  חופשות לימודים, העבודות, הנהלים בנושאי הבחינות

 .תנאי מעבר ועוד
.קריאת וידיעת הכתוב בשנתון הינה באחריותכם



הפקולטה למדעי הרוח והחברה

אתם סטודנטים גם בפקולטה ולכן עליכם לעמוד גם בחובות 
 :של הפקולטה

 לימודי אנגלית כשפה זרה ☼
 לימודים כלליים☼
 הדרכה בספרייה☼
 לומדה להכרת חוק למניעת הטרדה מינית☼
 חובה ללמוד שני קורסים בשפה האנגלית  ☼

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

http://www.bgu.ac.il/humsos 
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הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 
ועוד , גיליונות ציונים, אישור סיום חובות: כגון, אישוריםהכנת /

.סוגי אישורים
.בתקופת הרישום לקורסים" חלונות זמן"טיפול בבעיות של /
.פרסום והרשמה לקורסים כלליים/
.חובות אנגלית ולימודים כלליים, פרסום נוהל בחינות/
 

08-6477777טלפון הפקולטה 
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כל מה שצריך לדעת  
...רישום לקורסים ועוד

מערכת שעות למחלקה> מידע אקדמי>  לסטודנטים>באתר  הראשי   

הנחיות וקישורים-רישום לקורסים>מידע אקדמי> לסטודנטים> באתר הראשי  

בדיקת חלונות זמן  -הנחיות וקישורים-רישום לקורסים>מידע אקדמי> לסטודנטים> באתר הראשי
 לרישום

מערכת  -הנחיות וקישורים-רישום לקורסים>מידע אקדמי> לסטודנטים> באתר הראשי
 רישום לקורסים



סרטון הדרכה רישום לקורסים
 לחץ כאן לסרטון הדרכה לרישום לקורסים



שתהיה שנת  
לימודים מוצלחת
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ניתן לתאם פגישת 
ייעוץ באמצעות 
 אתר המועמדים


