
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה המחלקה ל
 )102 (סימן מחשב 

 
 מטרת הלימודים

הלימודים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה נועדו להקנות כלים תיאורטיים ומתודולוגים לחקר 

החברה על שלל היבטיה: מבנה החברה, תרבותה, יחסי כוח ושליטה, קבוצות חברתיות, פערים חברתיים, 

 סבירשנועדו לה מושגייםוכלים  מחקריותברתי. הקורסים השונים מעניקים מיומנויות ותהליכי שנוי ח

 ולפרש מבנים ותהליכים חברתיים באופן כללי ובחברה הישראלית בפרט. 

, תכנית הלימודים מאפשרת לבוגריה להמשיך בלימודי מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בארץ ובחו"ל

 .אר בוגראו להשתלב בעולם העבודה עם תו

 

 יםהלימודמבנה 

 נק"ז) 54מחלקתי (-דו –לימודיםהתכנית 

 שנה א'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 3 5                          '+ב'א

3 

1 

1 

2 

2 

יסודות 
 הסוציולוגיה

102.1.0118 

102.1.0128 

 3 5 '+ב'א

3 

1 

1 

2 

2 

מבוא 
 לאנתרופולוגיה

102.1.0098 

102.1.0108 

יסודות  3 2 5 5 א'
 הסטטיסטיקה

102.1.0078 

מבוא לשיטות  2 1 3 2 א'
 מחקר

102.1.0016 

שיטות מחקר  2 2 4 3 ב'
 כמותיות

102.1.0017 

  *קורס בחירה 2 0 0 2 ב'

 לתלמידי שנה א' בכל שנה.במחלקה *יש לבחור קורס בחירה אחד בלבד מתוך הקורסים המוצעים 

 
 



 :משנה א' לשנה ב' תנאי מעבר

 לפחות בכל אחד מהקורסים הנלמדים בשנה א'. 56. ציון  1 

 כל קורסי שנה א'.הכולל את  ,לפחות 70ציון ממוצע משוקלל   .2

קורס החובה בו לחזור פעם אחת בלבד על  ת/לממוצע הנדרש לעיל, רשאי ה/שלא הגיע ה/תלמיד . 3

נה א'. ש לראשונה קורסי  מה/העוקבת את השנה בה סיים, וזאת בשנת הלימודים צבר/ה כשלון

 היה במעמד של שנה א'.ת/יזה/ו  ה/תלמיד

 . כישלון בקורס חובה בשנה א' אינו מאפשר מעבר לשנה ב'.4

 יגרור הפסקת לימודים אקדמית. , או כישלון חוזר בקורסכישלון בשני קורסי חובה

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות ולשעות תרג סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 4 6 '+ב'א

4 

 

2 

2 

2 

2 

חברה ה
 ישראליתה

102.1.0019 

102.1.0029 

שיטות מחקר * 2 2 4 3 או ב' 'א
 יותנאיכות

102.1.0149 

קורס ** 2 - 2 2 א' או ב'
בלימודים 

  אזוריים

 

 בסמסטר א' או בסמסטר ב'. יש לעקוב אחר פרסום מערכת השעות באתר המחלקה.*הקורס יועבר פעם אחת בשנה, 

מחוץ  ותבנושא לימודים אזוריים: קורסים המתמקדים בחברבמחלקה **יש לבחור קורס אחד מרשימה של קורסים 

 .חברה הישראליתל

 ם בכל שנה.תלמידי שנה ב' רשאים ללמוד את קורסי הבחירה המוצעים במחלקה ומפורסמי קורסי בחירה

 

 :משנה ב' לשנה ג' תנאי מעבר

 .שנה ב' חובה כקורסילפחות בקורסים המוגדרים  56ציון  .1

 .'הקורסים שנלמדו בשנה בלכל הפחות הכולל את כל  65שוקלל ממוצע מ .2

קורס החובה בו לחזור פעם אחת בלבד על  ת/לממוצע הנדרש לעיל, רשאי ה/שלא הגיע ה/תלמיד .3

'. בשנה  לראשונה קורסי מה/הלימודים העוקבת את השנה בה סיים, וזאת בשנת צבר/ה כשלון

 '.בהיה במעמד של שנה ת/יזה/ו  ה/תלמיד

 כישלון בקורס חובה בשנה ב' אינו מאפשר מעבר לשנה ג'. .4

 כישלון בשני קורסי חובה, או כישלון חוזר בקורס יגרור הפסקת לימודים אקדמית.



 שנה ג'

 מס' הקורס שם הקורס שעות ת תרגולשעו סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

תיאוריות * 2 1 3 2.5 א' או ב'
 סוציולוגיות 

102.1.348 

תיאוריות * 2 1 3 2.5 א' או ב'
 אנתרופולוגיות 

102.1.100 

 102.1.0000 סמינר** 4  4 4 ב'א'+

 באתר המחלקה.סמסטר א' או בסמסטר ב'. יש לעקוב אחר פרסום מערכת השעות *הקורס יועבר פעם אחת בשנה, ב

 בכל שנה.במחלקה סמינרים המוצעים אחד מתוך רשימה של סמינר *יש לבחור *

 

 

   .תתפרסם בכל שנה במחלקה רשימת קורסי בחירה. נק"ז 54 –השלמה ל  קורסי בחירה

 
 

 הערות:
 ה/ודיולימ ה/החובות כאילו החל ה/על שנה א' יחולו עליו ת/את לימודי שנה א' או חוזר ה/אשר פיצל ה/תלמיד

 את לימודי שנה א'.  מה/בשנה בה סיים
 

 

 תיקון ציון
 

 :לעשות זאת ה/הקורס יכוללחזור על  ת/ולשם כך מבקש בקורס ה/שנכשל ה/תלמיד

 ההשתתפות הראשונה בקורס הנדון. בשנה העוקבת לאחררק  . א

 . ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית, ולעמוד בכל חובותיו .    ישב

 
במהלך לימודי  רק בקורס אחדומבקש/ת לשפר הציון יכול/ה לעשות זאת  שלא נכשל/ה בקורסיד/ה תלמ

 לעיל.  ב'-'אהתואר. החזרה על הקורס תהייה בהתאם לסעיפים 

 
 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון


