
ברוכים  
הבאים 

המחלקה לסוציולוגיה  
ואנתרופולוגיה

מפגש הכוון
12:00-מתחילים ב



סדר המפגש

ברכות והצגת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  •
ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אביעד רז' פרופ

והיכרות עם המסלול המחקרי והכללידגש על אופן בניית תכנית הלימודים, הצגת התוכנית•
MAרז ועדת הוראה -ר יעלה להב"ד,  MAר ועדת הוראה"יו, דולב-יעל השילוני' פרופ

היכרות עם מזכירות המחלקה  •
ות.סטודנטיםליאור גיא רכזת לענייני ' גב

ת אגודת הסטודנטים/נציג•



המחלקה לסוציולוגיה  , הפקולטה למדעי הרוח והחברהמבנה האוניברסיטה
ואנתרופולוגיה

מחלקות

פקולטות

אוניברסיטת  
בן גוריון

...
הפקולטה  

למדעי 
ההנדסה

הפקולטה  
למדעי הרוח 

והחברה

... מקרא סוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה פסיכולוגיה

הפקולטה  
למדעי הטבע



מסלול הלימודים

מסלולי הלימודים

מסלול מחקרי

מסלול כללי



מבנה התואר

מסלול כללי
נקודות זכות בקורסים36•

מסלול מחקרי
נקודות זכות בקורסים26•
נקודות זכות עבודת התזה10•

נקודות זכות36



מלגות לתלמידי המסלול המחקרי

מלגת קיום ניתנת לתלמידי המסלול  
.מהשנה הראשונה, המחקרי

קביעת מנחה•
בחירת נושא •
הצהרת כוונות•

מטרתה לעודד התמקדות  -מלגת קיץ 
.במחקר במהלך חופשת הקיץ

.ולמי שעומד בתנאיםפקולטייםמותנית בעודפי תקציב 

ים שיעברו למסלול הכללי  /סטודנט, המלגות ניתנות לטובת עידוד המחקר
יתבקשו להשיב את כספי המלגה



באחריות מזכירות המחלקה

מענה לפניות ובירורים,  טיפול שוטף בסטודנטים•

הכנת תכנית הלימודים ומערכת השעות•

מעקב אחר מתן ציונים והעברתם לפקולטה  •
להזנה במערכת

סגירת תואר, מעקב אחר סיום חובות•

פניות לוועדת הוראה מחלקתית•



וועדת הוראה

ועדת ההוראה מטפלת בכל בעיה שנוצרת במהלך
זו הכתובת עבורך לפניות. הלימודים במחלקה

בנושאים הנוגעים ללימודים כמו קבלת פטור  
הכרה בקורסים, מלימוד קורס מסוים

.וכדומה
,פנייה לוועדת הוראה תיעשה באימייל

.  דרך מזכירות המחלקה

הכתובת שלך לפניות 



אתר המחלקה
http://www.bgu.ac.il/soc-ant

מידע שוטף על תכנית הלימודים ועל הקורסים השונים•

סילבוסים•

הודעות ועדכונים שוטפים ברמה יומיומית•

פרטי יצירת קשר ושעות קבלה-סגל המחלקה •

לפי שנה ולפי תכנית הלימודים-שנתונים •

אירועים•

חדשות•

טפסים•
!באחריותך לעקוב ולהתעדכן אחר הפרסומים

http://www.bgu.ac.il/soc-ant


?השנתוןמהוא

:ה לתואר/מפורטים חובות התלמידבשנתון
מהם קורסי החובה לתואר•

כמה קורסי בחירה עליך ללמוד•
חובות נוספים לפי תכנית הלימודים שלך                                                                  •

השנתון הוא החוזה שלך עם האוניברסיטה  
ב"השנתון שלך הוא שנת תשפ

: השנתון נמצא באתר המחלקה

https://in.bgu.ac.il/humsos/soc-ant/shnaton/%D7%AA%D7%A9%D7%A4%20-%202019-20%20-%20%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%A0%D7%99.pdf


קריאת השנתון והבנתו באחריותך



?כיצד אדע לאילו קורסים עלי להירשם

:תכנית הלימודים נקבעת לפי
.ב"ל תשפ"שנה' לדוג-השנתון שלי הוא השנתון של השנה בה התחלתי את הלימודים 

שרוצה לסיים את התואר בשנתיים חייב ללמוד את תכנית הלימודים באופן מלא ולהירשם לכל קורסי  ית.סטודנט
.כפי שמפורט בשנתון' וב' החובה והבחירה של שנים א

?כיצד אוציא את רשימת הקורסים של המחלקה
יום ושעה, סוג קורס, שם המרצה, כולל מספרי קורס

הנחיות וקישורים-רישום לקורסים>מידע אקדמי> לסטודנטים> באתר האוניברסיטה הראשי•
למערכת השעות באתר המחלקה  •

http://in.bgu.ac.il/humsos/soc-ant/DocLib/Pages/courses-hours/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%20%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94.pdf


באתר המחלקה–מערכת השעות 

!יש להתעדכן בשינויים השוטפים



הפקולטה למדעי הרוח והחברה

:בפקולטהית/חובותיך כסטודנט

קורס מקוון למניעת הטרדה מינית חובה להירשם •
פעם אחת בתואר ולהשלים במהלך השנה 

.הראשונה

900-5-5001קורס ' מס•

יש לעיין בשנתון הפקולטה המורחב הנמצא באתר הפקולטה  
:בכתובת

http://www.bgu.ac.il/humsos



באילו נושאים עלי לפנות לפקולטה

הכנת  
אישורים

עדכון  
שלבי  

השלמת 
התזה

פרסום 
נוהל  
בחינות

טיפול 
בבעיות עם 
חלונות זמן

חובות 
אנגלית

טפסים 
באתר

הפקולטה



סרטון הדגמה לרישום לקורסים

http://mediaserver.bgu.ac.il/Yeutz_2018/Yeutz_2018.html


קישורים מהירים לסטודנטים-אתר האוניברסיטה 

www.bgu.ac.il

לסטודנטים



האוניברסיטהאתר - לסטודנטיםמהיריםקישורים



...צרו קשר

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה•
liorgu@bgu.ac.il, ליאור גיא

רכזת לענייני סטודנטים

356חדר  , 72בנין 
08-6472042

mailto:liathi@bgu.ac.il
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