סוציולוגיה אנתרופולוגיה תואר שני תש"פ

עודכן בתאריך 11.9.19

הלימודים לתואר השני מתקיימים בימי שלישי בלבד
שימו לב  -המערכת ניתנת לשינויים ,המערכת הסופית תתעדכן לקראת תקופת ההרשמה ,יש להתעדכן במערכת לקראת מועדי הרישום ותקופת השינויים בכל סמסטר
שנתון תואר שני תש"פ
לבחירת הקורסים יש לעיין:

שנה א'

שם קורס
שם מרצה
מס'
 1פרופ' פנינה מוצפי-האלר אוטו-אתנוגרפיה :שיטות מחקר בינאישי
פרקטיקום בסוציולוגיה ארגונית חלק א'
 2פרופ' אביעד רז
תיאוריות של חברה
 3ד"ר אורי שויד
 4ד"ר אורי שויד
שיטות מחקר כמותיות-ניתוח נתונים
 5פרופ' ניר אביאלי
שיטות מחקר אתנוגרפיות
 6ד"ר ניצה ברקוביץ
תיאוריות ארגוניות א'
אנתרופולוגיה של מוזיאונים :כוח ,זהות וזיכרון
 7פרופ' ג'קי פלדמן
פרקטיקום בסוציולוגיה ארגונית חלק ב'
 1פרופ' אביעד רז
אירופה :קבוצות אתניות ולאומיות לא נודעות
 2ד"ר דני קרנץ
 3ד"ר אנדרה לוי
תיאוריות של תרבות
סמינר קדם תזה )מתקיים אחת לשבועיים(
 4ד"ר ניצה ברקוביץ
מחאה ומדיה חדשה במרחב הציבורי
 5ד"ר יפעת גוטמן
 6פרופ' יעל השילוני-דולב גישות למחקר איכותני
סוציולוגיה של זכויות אדם
 7ד"ר רון דודאי
תיאוריות ארגוניות ב'
 8ד"ר ניצה ברקוביץ
מחקרי פוליטיקה ביקורתיים
 9פרופ' לב גרינברג
שם מרצה
מס'
 1מר אריאל ינקלביץ

משלימים

שם קורס
יסודות ,שיטות ותאוריות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סוג שנה נק"ז סמס' יום
קוד קורס
א' שלישי
 102-2-0150בחירה א+ב 2
א' שלישי
 102-2-0079בחירה א+ב 2
א' שלישי
2
א
 102-2-0130חובה
א' שלישי
2
א
 102-2-0189-11חובה
א' שלישי
2
א
 102-2-0199חובה
א' שלישי
 102-2-0067חובה א+ב 2
א' שלישי
 102-2-0070בחירה א+ב 2
ב' שלישי
 102-2-0089בחירה א+ב 2
ב' שלישי
 102-2-0140בחירה א+ב 2
ב' שלישי
2
א
 102-2-0308חובה
ב' שלישי
1
א
 102-2-0029חובה
ב' שלישי
 102-2-0028בחירה א+ב 2
ב' שלישי
2
א
 102-2-0017חובה
ב' שלישי
 102-2-0299בחירה א+ב 2
ב' שלישי
 102-2-0068חובה א+ב 2
ב' שלישי
 102-2-0090בחירה א+ב 2

שעות
08:00-10:00
08:00-10:00
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00
16:00-18:00
08:00-10:00
08:00-10:00
10:00-12:00
12:00-14:00
12:00-14:00
14:00-16:00
 14:00-16:00למי שלא לומד "גישות למחקר איכותני"
16:00-18:00
16:00-18:00

שעות
סוג שנה נק"ז סמס' יום
קוד קורס
א' שלישי 08:00-12:00
0
 102-2-0100השלמה א

הערה

הערה

