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 בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה לימודים לתואר שני

 ) 102(סימן מחשב 

 מטרת הלימודים 

לימודי המוסמך במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מקנים לסטודנטים הכרות מעמיקה עם התיאוריות  

אשר דורש  , עבודה דינמיושיטות המחקר העכשוויות בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה לקראת השתלבות בשוק 

הבנה ויכולת ניתוח ביקורתית של תהליכים חברתיים מורכבים, ו/או לקראת לימודי דוקטורט. תחומי  

ההתמחות בהם מתייחדת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון הם: חברה ותרבות  

סוציולוגיה של   קום; מגדר; תיירות והגירה;בישראל; חברה, פוליטיקה, כלכלה וארגונים; זהויות, מרחב ומ

דת וטקס. תחומי מחקר אלה חוצים חלוקות דיסציפלינאריות מקובלות והמחלקה   ;הבריאות וחקר רגשות

. מאפשרת לתלמידיה הסתכלות רב תחומית על סוגיות חברתיות, תרבותיות, פוליטיות וכלכליות  

 תכנית הלימודים 

התואר  הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד, נתיב מחקרי (עם עבודת גמר) או נתיב כללי (ללא עבודת גמר).  

שיש    תחומיםהגוון  את תכנית הלימודים מתוך מ,  ועדת הוראה לתואר שני, בסיוע  אפשר לעצב באופן אישימ

סטודנט/ית לבחון את האפשרות לכתיבת  . במהלך שנת הלימודים הראשונה מצופה מכל  לסגל המחלקה להציע

 ולנסות ולאתר מנחה לעבודה.  (תזה) עבודת גמר

 

 דרישות הלימודים בנתיב המחקרי (עם עבודת גמר) בכל מגמות הלימוד:

 עבודת גמר  קורסים  קורס השלמה 
סה"כ נק"ז  

 לתואר 

 יוגדר השלמה קורס 

במידת הצורך בהתאמה אישית ע"פ החלטת ועדת קבלה (קורס   

 נכלל בנקודות הזכות לתואר) זה אינו 

 נק"ז  36 נק"ז  10 נק"ז  26

 
 הרכב הציון הסופי לתואר בנתיב המחקרי:

 50% קורסים 

 50% (תיזה)  עבודת גמר

 

 עבודת גמר) בכל מגמות הלימוד: ללא(  הכללידרישות הלימודים בנתיב 

 בחינת גמר  קורסים  קורסהשלמה 
סה"כ נק"ז  

 לתואר 

קורס השלמה יוגדרבמידת הצורך בהתאמה אישית ע"פ החלטת  

 נכללים בנקודות הזכות לתואר)זה אינו  ועדת קבלה (קורס 
 נק"ז  36 נק"ז  0 נק"ז  36

  
 :הכלליהרכב הציון הסופי לתואר בנתיב 

 85% קורסים 

 15% בחינת גמר 

 

 : בחינת גמר



338 

 

בחינת גמר מתקיימת בתום השנה השנייה, לאחר סיום בהצלחה של חובות השמיעה בתואר. (ציון ממוצע של  

 . 75). השתתפות בבחינת הגמר בתיאום ובאישור המחלקה. ציון עובר בבחינה 75

   הלימודיםמשך 

 . לשנתייםתכנית הלימודים במערכת מלאה מתוכננת 

תלמידי הנתיב    על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה לתואר (קורסים) תוך שנתיים מתחילת הלימודים.

 .נק"ז בכל שנת לימודים על מנת לסיים את הלימודים בשנתיים 18הכללי מצופים ללמוד 

ובאישור   המנחה,  בהמלצת  יוכלו  המחקרי  בנתיב  הלומדים  המחלקתית    יו"רסטודנטים  המוסמכים  ועדת 

ללימו השלישית  השנה  תום  עד  לשיפוט  הגמר  עבודת  את  במחקר.להגיש  להתקדמות  בהתאם  בשנה    דים, 

 .כתיבת עבודת גמר 102.2.7777/8השלישית יש להירשם לקוד  

להשלים את מניין   יתכן וידרשובתום השנה השלישית ללימודיהם   מי שלא יסיימו את כתיבת עבודת הגמר

כך שבתום שנה זו תתאפשר סגירת תואר   הנקודות הנדרשות לנתיב הכללי במקביל לכתיבת עבודת הגמר,

 בנתיב הכללי אם עבודת הגמר לא תוגש לשיפוט.  

גים ביותר. המשמעות  לא תאושר שנה חמישית לתואר שני באף אחד מנתיבי הלימודים אלא במקרים חרי

היא שמי שלא יגיש את עבודת הגמר ולא ישלים את הנקודות לסגירת תואר, לימודיו יופסקו ללא שיקבל  

 תואר. 

 במחקר  התמקדות צבירת נקודות זכות בלימודי 

במחלקה מאפשרים לתלמידים להשכיל ולהתמחות בנושאי המחקר הספציפיים בהם עוסקים החוקרים  

במחלקה. הסטודנטים קוראים מאמרים עדכניים ומרכזיים בתחום מחקר ספציפי אודות הסוגיות  

המרכזיות בתחום ולרוב גם מתנסים בעבודת מחקר מעשית בתחום ובכתיבה מדעית. הסטודנטים משתלבים  

קטים מחקריים הנערכים במחלקה והוגים מחקרים כאלו בעצמם.  כדי להירשם להנחיה מסוג זה, יש  בפרוי

. המרצה יסביר/תסביר  להיענות לקולות קוראים הנשלחים לסטודנטיםלפנות ישירות למרצה או  

  נקודות זכות בלימודי התמקדות במחקר. כמות 4לסטודנטים לאיזה סוג הנחייה להירשם. ניתן ללמוד עד  

 המקומות בקורסים המודרכים פחותה מכמות הסטודנטים. לא כל סטודנט יתקבל להתמקדות במחקר. 

 הקורסים הרלוונט יים הם:

.00242.102  -קריאה מודרכת   
.2590102.2  -  מחקר מודרך  

 *התמחות בסוציולוגיה ארגונית

יש להירשם להתמחות במעמד הקבלה או במהלך  . בסוציולוגיה ארגוניתתלמידי התואר השני יוכלו להתמקד 

כלים שבעזרתם  ההתמחות  השנה הראשונה ללימודים.   ומאפיינים של ארגונים  ניתן  מקנה  לנתח תהליכים 

שונים דרכי  .  מסוגים  של  בתמורות  ידונו  הארגוני,  בתחום  המרכזיות  לתיאוריות  יתוודעו  הסטודנטים 

ה לאופנים  ויחשפו  ימינו  של  בחברה  לחקורההתארגנות  ניתן  בהם  מערכתי    לנתח ,  שונים  שינוי  ולהוביל 

 .בארגונים

 המוסמך.  ובתעודת  לתואר הזכאות  בגיליון הציונים, באישור מצוינת  ארגונית בסוציולוגיה ההתמחות *

  



339 

 

 (כולל דרישות ההתמחות הארגונית)  התואר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מבנה

 

 
 *יינתן פעם אחת בכל שנה אקדמית 

 **בהתאם למוצע בכל שנה 
 לקרוא גם את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא באתר הפקולטה. חובה

שנת  

 לימודים 
 כללי נתיב  מחקרי נתיב  נק"ז  קורס  סמס' מס' הקורס 

 א' 102.2.0100 ראשונה 

יסודות, שיטות ותאוריות  

ואנתרופולוגיה           הבסוציולוגי

קורס השלמה, חובה לסטודנטים  

 במעמד לא מן המניין משלים 

0 

 

 

_ 
 

 

_ 

 

 

 

 

 ראשונה 

 
 

 חובה  חובה  2 תיאוריות של חברה  א' 102.2.0130

 חובה  חובה  2 תרבות תיאוריות של   'ב 102.2.0308

 'א 102.2.0189
  –*שיטות מחקר כמותיות 

 ניתוח נתונים 
2 

חובה שניים  

מתוך שלושת  

 הקורסים

 חובה 

חובה אחד   2 גישות למחקר איכותני * ב' 102.2.0017

  משני

 2 *שיטות מחקר אתנוגרפיות  ב' 102.2.0199 הקורסים

  חובה  1 סמינר קדם תזה  א' 102.2.0029 

ראשונה  

ו/או  

 שניה 

102.2.0067 

102.2.0068 
 תיאוריות ארגוניות  א'+ב'

2 

2 

 חובה 

להתמחות  

סוציולוגיה ב

 ארגונית 

 חובה 

להתמחות  

סוציולוגיה ב

 ארגונית 

XXXX.2 .102  '4 יישומי   קורס** ב' +א 

 חובה 

 קורס אחד 

להתמחות  

גיה וסוציולב

 ארגונית 

 חובה 

 קורסים 2

 להתמחות  

בסוציולוגיה 

 ארגונית 

XXXX.2 .102  'קורסי בחירה  א' או ב** * 
  26-השלמה ל 

 נק"ז 
  36-השלמה ל 

 נק"ז 

  חובה  1 סמינר תזה מתקדם  א' 102.2.0129 

 שנייה 
102.2.9991 

102.2.9992 
 עבודת גמר  א'+ב'

5 

5 
  חובה  

 שלישית 
102.2.7777 

102.2.7778 
 א'+ב'

 כתיבת עבודת גמר 
לסטודנטים שלא יצליחו להשלים את  

שנה  םכתיבת עבודת הגמר שלהם עד תו 
 שנייה 

בכפוף לאישור ועדת מוסמכים  
 מחלקתית 

  חובה   0
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