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 * הקורסוהרכב ציון דרישות 

 

 יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים. *
 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. **

 סוג הבחנים ומועדם.על המורה להודיע מראש על  ***

 סמסטר ב

 הגישה הפונקציונאלית

 המערכת החברתית –: התיאוריה הפונקציונליסטית 1פגישה 

 הפעולה החברתית –: התיאוריה הפונקציונליסטית 2פגישה  
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 : שפה וחברות8פגישה 

 אינטראקציה סימבולית
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 : תיאורית האינטראקציה הסימבולית10פגישה 

 ותפוסטמודרניגישות 

 הגישה הפמיניסטית :11פגישה 

 הגישה הפוסטמודרנית   :12פגישה 

  הגבוההע וההשכלה : הסוציולוגיה של היד13פגישה 
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 מהציון( 50%) סמסטר ב
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 % ______  -  סיורים
 100% -  סה"כ
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