
'שלום שנה א

הכלים להתחלה שלך



סדר המפגש
ברכות והצגת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  •

ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ניר אביאלי' פרופ

דגש על אופן ההרשמה לקורסים ובניית תכנית הלימודים, הצגת מזכירות המחלקה•
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, רכזת לענייני סטודנטים, ליאת חיטיבש' גב

ר וועדת הוראה לתואר ראשון"היכרות עם יו•
BAר וועדת הוראה "יו, קי פלדמן'ג' פרופ

היכרות עם תכנית החונכות•

תכנית החונכותראשת, שרית הלמן' פרופ

'חונכות שנה א-נועה בירן ' גב, גל גרינברג' גב

היכרות עם אגודת הסטודנטים•
נציג אגודת הסטודנטים

358חדר , מפגש עם החונכות•



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

מחלקה  
נוספת

סוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה

מסלול דו מחלקתי

+



מבנה התואר

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
נקודות זכות54•

מחלקה נוספת  
נקודות זכות54•

פקולטייםחובות 
ז"נק2-המורכבות מ, נקודות זכות12●

קורסים כלליםז"נק10-אנגלית ו

נקודות זכות120



באחריות מזכירות המחלקה

מענה לפניות ובירורים,  טיפול שוטף בסטודנטים•

הכנת תכנית הלימודים ומערכת השעות•

תכנון לוח המבחנים ובקשות למועדים מיוחדים•

מעקב אחר מתן ציונים והעברתם לפקולטה להזנה במערכת•

אישור מעבר משנה לשנה•

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  
בקשה להבחן במועד מיוחד, מלימוד קורס מסוים

.וכדומה
,פנייה לוועדת הוראה תיעשה באימייל

.  דרך מזכירות המחלקה

הכתובת שלך לפניות 

Presenter
Presentation Notes
דוגמאות



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' סטודנטים שישלימו את תכנית לימודי שנה א

פ"לומדים לפי שנתון תש, 2020–2019
: השנתון נמצא באתר המחלקה

Presenter
Presentation Notes
הסבר למשפט האחרון, למי שמפצל שנה א' לשנתיים, או שנאלץ לחזור על שנה, מה המשמעות של שינוי בשנתון

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%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F.pdf


קריאת השנתון והבנתו באחריותך



?כיצד אדע לאילו קורסים עלי להירשם

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

שנה אקדמית והשנתון שלו יהיה  " ישאר"הסטודנט , במידה ולא הושלמו כל חובות השנתון בשנת הלימודים הראשונה
.א"ל תשפ"שנה', לדוג. השנתון של השנה החדשה

?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•



באתר המחלקה–מערכת השעות 

!יש להתעדכן בשינויים השוטפים



באתר המחלקה–מערכת השעות 

!יש להתעדכן בשינויים השוטפים



הפקולטה למדעי הרוח והחברה

:בפקולטהית/חובותיך כסטודנט

לימודי אנגלית כשפה זרה•

לימודים כלליים•

הדרכה בספרייה•

לומדה למניעת הטרדה מינית•

:יש לעיין בשנתון הפקולטה המורחב הנמצא באתר הפקולטה בכתובת

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

Presenter
Presentation Notes
אנגלית – יש כמה רמות, לפי הפסיכומטרי. חשוב להתחיל בסמסטר הראשון כדי להספיק עד שמסיימים את התואר. אנגלית = 2 נק"ז מתוך ה-12להסביר מה ההבדל בין קורס כללי לקורס בחירה



באילו נושאים עלי לפנות לפקולטה

הכנת  
אישורים

פרסום 
והרשמה  
לקורסים 

כלליים

פרסום 
נוהל  
בחינות

טיפול 
בבעיות עם 
חלונות זמן

חובות 
אנגלית

טפסים 
באתר

הפקולטה



http://moodle2.bgu.ac.ilהוראה מתוקשבת            

moodle
האתר המלווה את הקורס 

סוציולוגיה  
פוליטית

יסודות  
הסוציולוגיה

מבוא  
לאנתרופולוגיה

Presenter
Presentation Notes
שם תמצאו סילבוס, מאמרים, מצגות מהשיעורים, הודעות שונות, מטלות, ציונים וכד'.



סרטון הדגמה לרישום לקורסים

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


קישורים מהירים לסטודנטים-אתר האוניברסיטה 

www.bgu.ac.il

לסטודנטים



קישורים מהירים לסטודנטים-אתר האוניברסיטה 



טיפול ומניעת הטרדות מיניות באוניברסיטה

Presenter
Presentation Notes
שם תמצאו סילבוס, מאמרים, מצגות מהשיעורים, הודעות שונות, מטלות, ציונים וכד'.



...צרו קשר

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה•
liathi@bgu.ac.il, ליאת חיטיבש

רכזת לענייני סטודנטים

356חדר  , 72בנין 
08-6472042

mailto:liathi@bgu.ac.il


!שנת לימודים מוצלחת
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