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 המחלקה לפוליטיקה וממשל

 (831סימן מחשב )

 

 מטרת הלימודים

מצוינת ומעניינת שתאפשר לך רכישת ידע , המחלקה לפוליטיקה וממשל מציעה לך סביבת לימודים חדשנית

 .וכלים בתחום

כגון  –סגל המחלקה מונה מרצים מצוינים וחוקרים מובילים הן בתחומים המקובלים של מדע המדינה 

והן בתפר בין פוליטיקה ותחומים אחרים כמו  -פוליטיקה ישראלית או פוליטיקה השוואתית , ה מדיניתבמחש

 .והיסטוריה, גאוגרפיה, סוציולוגיה

המאפשרות הסתכלות רפלקסיבית ( כגון כנסים וסמינרים)המחלקה מציעה תכנית לימודים ופעילויות שונות 

 .וביקורתית על גישות תיאורטיות ותהליכים חברתיים

תחומית ובכך שואפת להרחיב את הידע העיוני והמחקרי -חלקה לפוליטיקה וממשל שמה דגש על גישה רבהמ

פורמאלית והמהותית ובהבנת המשמעות ה, בתחומי היחסים בין האזרח ומערכות השלטון, בשאלות של זהות

 .של הדמוקרטיה

במסגרותיה המוסדיות מנסה המחלקה להעמיק את ההבנה המדעית של ההתנהגות הפוליטית , כמו כן

 .והאידיאולוגיות

 
 

 (ז"נק 82)חטיבה –תכנית הלימודים 

 

 'שנה א

 קורסי חובה

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

מבוא לפוליטיקה  4 2 6 6 'א
 וממשל

831.8..268 

המשטר הפוליטי  4 8 5 5 'ב
 בישראל

831.8..828 

מבוא למחשבה * 4 8 5 5 'א
 מדינית

831.8..838 

 2.5 5 'ב +'א

2.5 

..5 

..5 

2 

2 

מבוא ליחסים *
 בינלאומיים

831.8..248 

831.8..258 

 2.5 5 'ב +'א

2.5 

..5 

..5 

2 

2 

מבוא היסטורי *
לפוליטיקה בת 

 זמננו

831.8..838 

831.8..818 

 יש לבחור קורס אחד בלבד מתוך השלושה*  
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 .הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודנטהקורס , פקולטית –קורס חובה סדנת קריאה וכתיבה * *

 . ח"תשע' להירשם לקורס בסמסטר ב, חובה על תלמידי שנה א

 .1...-858-8הקורס הוא ' מס

  .86-80או ביום חמישי בשעה  ..820 -..00הקורס יתקיים ביום ראשון או שישי בשעות 

 

 לפחות בקורסי החובה .3ציון : תנאי מעבר

 

 'שנה ב

 

 י המחלקה"ז מתוך קורסי הבחירה המוצעים ע"נק 1: 'הנדרשים בשנה ב ירהקורסי בחכ "סה

 

 

 'שנה ג

 

 סמינרים +קורסי חובה

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

  סמינר*    4 

 .רשימת קורסי הסמינר והבחירה תפורסם באתר המחלקה*  

 

 (741)מדים במחלקה ללימודים רב תחומיים תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלו

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון


