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 המחלקה לפילוסופיה

 (131 סימן מחשב)

 

 מטרת הלימודים

מטרת . המחלקה לפילוסופיה מציעה לתלמידים מגוון רחב של קורסים ברמות מדורגות ובמתכונות שונות

להציג בפני התלמיד את תורותיהם ומפעלם של גדולי הפילוסופים הקלאסיים : הלימודים במחלקה כפולה

כדי התמודדות עם בעיות פילוסופיות -ניתוח ומחשבה ביקורתית תוך-ליוהמודרניים ולפתח אצל התלמיד כ

 .שונות

 

 (ז"נק 82) מחלקה משנית–תכנית הלימודים 

 'שנה א

 קורסי חובה

 בתרגילים חובה נוכחות *

 הקורס' מס שם הקורס שעות גולשעות תר כ שעות"סה כ נקודות"סה סמסטר

 -מבוא לפילוסופיה   2  2 2 'א
 כללי

131-1-1111 

 -מבוא לפילוסופיה 2  2 2 'ב
 אתיקה

131-1-1011 

 לפילוסופיה מבוא** 2 *1 3 3 'א
 עד תאלס -יוונית

 אפלטון

131-1-1131 

131-1-2971  

 לפילוסופיה מבוא 2 *1 3 3 'ב
 עד אפלטון -יוונית

 האסכולות
 יסטיותההלנ

131-1-1221 

131-1-2011 

-מבוא ללוגיקה** 2 *1 3 3 'א
 תחשיב פסוקים

131-1-1121 

131-1-2171 

 -ללוגיקה מבוא 2 *1 3 3 'ב
   פרדיקטים תחשיב

131-1-1211 

131-1-2111 

 

 בשיעורים ובתרגילים חובה נוכחות* 

 (ב+א)או מבוא ללוגיקה , (ב+א)יש לבחור או מבוא לפילוסופיה יוונית  **

 

'שנה  א חובה בקורסי 50בכל קורס וממוצע  05 מעל ציון:  תנאי מעבר   

 'שנה  ב
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 קורסי חובה

 הקורס' מס שם הקורס שעות שעות תרגול כ שעות"סה כ נקודות"סה סמסטר

: פילוסופיה החדשה 2+2  2 2 'ב+'א
 מדקארט עד קאנט

 (שנתי)ב +א

131-1-1151 

131-1-1191 

פילוסופיה בתרגיל   *1+1 2 2 'ב+'א
מדקארט : החדשה

 עד קאנט

131-1-1151 

131-1-1191 

לתורת מבוא ** *3  3 3 'ב/'א
 ההכרה

131-1-2121 

 לפילוסופיה מבוא** *3  3 3 'ב/'א
 הלשון של

131-1-1111 

 131-1-2121 לאסתטיקה מבוא** *3  3 3 'ב/'א

מבוא לפילוסופיה ** *3  3 3 'ב/'א
 מדינית

131-1-1101 

    

 בתרגילים חובה חותנוכ *

( מבואות כלליים)היצע קורסי מבוא אלה . יש לבחור אחד מתוך קורסי המבוא המסומנים בשתי כוכביות**

 .והזמנים שלהם משתנים משנה לשנה

 

  תנאי מעבר: ציון מעל 05 בכל קורס וממוצע 50 בקורסי חובה שנה  ב'

 'שנה ג

 

 .ר אחד סמינלהשתתף ב משניתמחלקה בעל התלמיד  -סמינרים

 

 הקורס' מס שם הקורס שעות שעות תרגול כ שעות"סה כ נקודות"סה סמסטר

  סמינר* **    'ב/'א

 כל דחיה ןלא תינת –באותה שנה  31.17הגשת סמינרים ב, נוכחות חובה בסמינרים* 

 משתנים משנה לשנה היקף הנקודותוהזמנים  ,םהיצע הסמינרי**

 

 ז"נק 20להשלמת שיעורי בחירה עד :  'ג-ו' הנדרשים בשנה ב קורסי בחירהכ "סה

 

 

 (741)תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים 
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 :הערות

או קורסים שהוכרו על ידי המחלקה , ועדת הוראה מחלקתית תכיר רק בקורסים מהמחלקה לפילוסופיה

( או צרפתית, גרמנית, יוונית, לטינית)לאנגלית לפילוסופיה באותה שנה וכן קורס מתחילים בשפה זרה נוספת 

 .בלבד

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון


