לימודים לתואר שני במגדר
(סימן מחשב )196-2
מטרת הלימודים:
חקר המגדר עוסק ביחסים בין המינים ובמבנים החברתיים שמייצרים ומשעתקים אותם .זהו תחום מחקר
המתפרש על פני תחומי ידע שונים ועושה שימוש במתודולוגיות מגוונות על מנת לבחון את ביטוייה של מערכת
המגדר בזירות חברתיות שונות ,כגון שוק העבודה ,המשפחה ,מערכת המשפט והתרבות הפופולארית ולנתח את
היחסים בין המגדר לבין צירים אחרים של זהות ודיכוי ,כגון מיניות ,אתניות ,גזע ומעמד.
התוכנית מיועדת לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון בלימודי נשים ומגדר ,המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם
ולהעמיקן ,והן לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון בתחומים אחרים ,המבקשים להיחשף ללימודי המגדר ולבחון לאורם
את תחום התמחותם .הנושאים המודגשים בתכנית הם תיאוריה פמיניסטית ,מגדר ומיניות ,לימודים קוויריים,
מגדר ואתניות ,מגדר ופוליטיקה ,מגדר ותרבות פופולרית ,מגדר ולימודים אורבניים ,גוף ,זהות ותרבות ונשים
ופריפריה.
משך הלימודים:
משך הלימודים שנתיים.
בנתיב הכללי ,על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה.
בנתיב המחקרי ,על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה
השנייה ללימודים (לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת).
בשני הנתיבים ,יש ללמוד לפחות קורס אחד במתכונת סמינר ולהגיש עבודת סמינר בסיומו.
ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשנה נוספת שלישית לצורך השלמת כתיבת עבודת
הגמר ,בהתאם לדו"ח התקדמות במחקר.
מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר בתום השנה השלישית ללימודיהם ,יומלץ להם ללמוד קורסים של הנתיב
הכללי בשנה הרביעית והאחרונה לתואר על מנת להבטיח שבתום שנה זו יסיימו את התואר בנתיב כלשהו.
לא תאושר שנה חמישית לתואר בשום נתיב ,ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא תואר.
נתיבי לימוד:
הלימודים לתואר שני בלימודי מגדר מתנהלים בשני נתיבי לימוד ,נתיב מחקרי (עם עבודת גמר) ונתיב כללי (ללא
עבודת גמר) .הסטודנטים בוחרים את נתיב הלימודים בעת ההרשמה ללימודים ובאישור ועדת הקבלה.
דרישות השלמה:
סטודנטים ללא רקע אקדמי קודם בלימודי מגדר ידרשו ללמוד שני קורסי השלמה מבין קורסי החובה של התואר
הראשון ,בהתאם להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית.
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תכנית הלימודים בנתיב המחקרי
קורסי השלמה ללא נקודות זכות (שניים מתוך השלושה בהיקף של  8נק"ז סה"כ)
שנה

מספר קורס

שם הקורס

שעות

א'

165-1-0071
165-1-0081

מבוא לתיאוריה פמיניסטית  -א'
מבוא לתיאוריה פמיניסטית  -ב'

2
2

א'

165-1-0113
165-1-0123

חברה ומגדר  -א'
חברה ומגדר  -ב'

2
2

א'

165-1-0153

התנועה הפמיניסטית במערב

2

א'

165-1-0043

אתגרים מגדריים במזה"ת וצפון אפריקה

2

קורסי חובה:
שנה

מספר הקורס

שם הקורס

נק"ז

א'

196-2-0032
196-2-0042

מתודולוגיות פמיניסטיות – מגמות בחקר
החברה ותרבות
מתודולוגיות פמיניסטיות – עקרונות המחקר
האיכותני

2
2

א'

196-2-0003
196-2-0004

סמינר הכנה לתזה -א'
סמינר הכנה לתזה  -ב'

1
1

א'

196-2-0169
196-2-0179

קולוקוויום במגדר (שנה ראשונה)  -א'
קולוקוויום במגדר (שנה ראשונה)  -ב'

0.5
0.5

ב'

196-2-0050
196-2-0060

קולוקוויום במגדר (שנה שניה)  -א'
קולוקוויום במגדר (שנה שניה)  -ב'

0.5
0.5

א'/ב'

196-2-0085
196-2-0095

מבוא לתיאוריה ביקורתית א'
מבוא לתיאוריה ביקורתית ב'

2
2

סה"כ קורסי חובה
סה"כ קורסי בחירה/סמינרים
עבודת גמר (סמס' א')
עבודת גמר (סמס' ב')

א' ו-ב'
ב'

196-2-9991
196-2-9992

12
16
4
4
 36נק"ז

סה"כ לתואר

עבודת גמר
עבודת מחקר הכתובה לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית .על הסטודנטים ליצור קשר עם
מנחה לעבודת הגמר במהלך הסמסטר הראשון ללימודים .המנחה לעבודה תאושר על ידי ראש התוכנית והפקולטה.
הצעת עבודת הגמר תוגש לאישור הוועדה המחלקתית עד תום השנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מתום
הסמסטר השלישי ללימודים .עמידה בחובה זו מהווה תנאי להמשך הלימודים בנתיב המחקרי.
הרכב הציון הסופי לתואר:
קורסים

50%

עבודת גמר

50%
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תכנית הלימודים בנתיב הכללי
קורסי השלמה ללא נקודות זכות (שניים מתוך השלושה בהיקף של  8נק"ז סה"כ)
שנה

מספר קורס

שם הקורס

שעות

א'

165-1-0071
165-1-0081

מבוא לתיאוריה פמיניסטית  -א'
מבוא לתיאוריה פמיניסטית  -ב'

2
2

א'

165-1-0113
165-1-0123
165-1-0153

חברה ומגדר  -א'
חברה ומגדר  -ב'
התנועה הפמיניסטית במערב

2
2
2

א'

165-1-0043

אתגרים מגדריים במזה"ת וצפון אפריקה

2

א'

קורסי חובה:
שם הקורס

נק"ז

שנה

מספר הקורס

מתודולוגיות פמיניסטיות – מגמות בחקר
החברה ותרבות
מתודולוגיות פמיניסטיות – עקרונות המחקר
האיכותני
קולוקוויום במגדר (שנה ראשונה) א'
קולוקוויום במגדר (שנה ראשונה) ב'

2
2

א'

196-2-0032
196-2-0042

0.5
0.5

א'

196-2-0169
196-2-0179

0.5
0.5

ב'

196-2-0050
196-2-0060

קולוקוויום במגדר (שנה שניה) א'
קולוקוויום במגדר (שנה שניה) ב'

2
2

א'/ב'

196-2-0085
196-2-0095

מבוא לתיאוריה ביקורתית  -א'
מבוא לתיאוריה ביקורתית  -ב'

א'+ב'

סה"כ קורסי חובה

10

סה"כ קורסי בחירה/סמינרים

26
0

בחינת גמר

ב'

 36נק"ז

סה"כ לתואר

בחינת גמר
בתום השנה השנייה תתקיים בחינת גמר לסטודנטים שסיימו את חובות השמיעה לתואר .ההשתתפות בבחינת
הגמר מותנית באישור המחלקה .מתכונת בחינת הגמר מותאמת לתחום ההתמחות של הסטודנטים.
הרכב הציון הסופי לתואר
קורסים

75%

בחינת גמר

25%

לפרטים נוספים:
רכזת התכנית :גב' ליאורה בהרliorab@bgu.ac.il ,08-6461110 ,
ראש התכנית :פרופ' אילנה רוזן ilanaro@bgu.ac.il
חובה לקרוא גם את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטה
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