המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ידיעון  ,2016עדכני מאי 2015

שנה"ל תשע"ו
מסלול
ראשי

מס' מסלול
64201

שנה א' (תשע"ו)
 64-101-01מבוא לסוציולוגיה ()3
 64-101-02/03/04תרגיל מבוא לסוציולוגיה
 64-103-01/06מבוא לאנתרופולוגיה ()1.5
 64-103-02/03/07/08תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
 64-105-01סוגיות בחקר התרבות ()1.5
 64-105-02/03/04/05/06תרגיל סוגיות בחקר התרבות
 64-106-01שיטות מחקר כמותניות ()1
 64-215-01פסיכולוגיה חברתית ()2

סה"כ

9

שנה ב' (תשע"ז)
 64-203-01שיטות מחקר איכותניות ()2
 64-203-02תרגיל שיטות מחקר איכותניות
 64-109-01מבוא לסטטיסטיקה ()2
 64-109-02/03תרגיל מבוא לסטטיסטיקה
 64-207-01סטטיסטיקה הסקתית ()2
 64-207-02/03תרגיל סטטיסטיקה
הסקתית
 64-209-01החברה הישראלית ()3
 64-209-02/03/04תרגיל החברה
הישראלית
 64-210-01כתיבה אקדמית ()1
 64-303-01תיאוריות סוציולוגיות א' ()1.5
 64-303-02תרגיל תיאוריות סוציולוגיות א'
 64-304-01תיאוריות סוציולוגיות ב' ()1.5
 64-304-02תרגיל תיאוריות סוציולוגיות ב'
 64-305-01תיאוריות אנתרופולוגיות
ואתנוגרפיות ()1
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
14

שנה ג' (תשע"ח)
סמינר ()2
סמינר ()2

3+4

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ידיעון  ,2016עדכני מאי 2015

מסלול
דו ראשי מובנה
קרמינולוגיה

מס' מסלול
64250

שנה א' (תשע"ו)
 64-101-01מבוא לסוציולוגיה ()3
 64-101-02/03/04תרגיל מבוא לסוציולוגיה
 64-103-01/06מבוא לאנתרופולוגיה ()1.5
 64-103-02/03/07/08תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
 64-105-01סוגיות בחקר התרבות ()1.5
 64-105-02/03/04/05/06תרגיל סוגיות בחקר התרבות
 64-106-01שיטות מחקר כמותניות ()1
 64-215-01פסיכולוגיה חברתית ()2

9

שנה ג' (תשע"ח)

שנה ב' (תשע"ז)
מחקר
שיטות
64-203-01
סמינר
איכותניות ()2
 64-203-02תרגיל שיטות מחקר סמינר
איכותניות
החברה הישראלית 64-209-01
()3
 64-209-02/03/04תרגיל
החברה הישראלית
 64-210-01כתיבה אקדמית ()1
 64-303-01תיאוריות
סוציולוגיות א' ()1.5
 64-303-02תרגיל תיאוריות
סוציולוגיות א'
 64-304-01תיאוריות
סוציולוגיות ב' ()1.5
 64-304-02תרגיל תיאוריות
סוציולוגיות ב'
 64-305-01תיאוריות
אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות ()1
קורס בחירה
קורס בחירה
2+4
10
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מסלול
דו ראשי מובנה
מדעי המדינה

מס' מסלול
64250

שנה א' (תשע"ו)
 64-101-01מבוא לסוציולוגיה ()3
 64-101-02/03/04תרגיל מבוא לסוציולוגיה
 64-103-01/06מבוא לאנתרופולוגיה ()1.5
 64-103-02/03/07/08תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
 64-105-01סוגיות בחקר התרבות ()1.5
 64-105-02/03/04/05/06תרגיל סוגיות בחקר התרבות
 64-106-01שיטות מחקר כמותניות ()1
 64-215-01פסיכולוגיה חברתית ()2

9

שנה ג' (תשע"ח)

שנה ב' (תשע"ז)
מחקר
שיטות
64-203-01
סמינר
איכותניות ()2
 64-203-02תרגיל שיטות מחקר סמינר
איכותניות
 64-109-01מבוא לסטטיסטיקה
()2
 64-109-02/03תרגיל מבוא
לסטטיסטיקה
 64-207-01סטטיסטיקה
הסקתית ()2
 64-207-02/03תרגיל
סטטיסטיקה הסקתית
 64-209-01החברה הישראלית
()3
 64-209-02/03/04תרגיל החברה
הישראלית
 64-303-01תיאוריות
סוציולוגיות א' ()1.5
 64-303-02תרגיל תיאוריות
סוציולוגיות א'
 64-304-01תיאוריות
סוציולוגיות ב' ()1.5
 64-304-02תרגיל תיאוריות
סוציולוגיות ב'
4
12
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מסלול
דו ראשי מובנה
חינוך

מס' מסלול
64250

שנה א' (תשע"ו)
 64-101-01מבוא לסוציולוגיה ()3
 64-101-02/03/04תרגיל מבוא לסוציולוגיה
 64-103-01/06מבוא לאנתרופולוגיה ()1.5
 64-103-02/03/07/08תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
 64-105-01סוגיות בחקר התרבות ()1.5
 64-105-02/03/04/05/06תרגיל סוגיות בחקר התרבות
 64-215-01פסיכולוגיה חברתית ()2

8

שנה ב' (תשע"ז)
 64-203-01שיטות מחקר
איכותניות ()2
 64-203-02תרגיל שיטות מחקר
איכותניות
 64-207-01סטטיסטיקה
הסקתית ()2
 64-207-02/03תרגיל
סטטיסטיקה הסקתית
 64-209-01החברה הישראלית
()3
 64-209-02/03/04תרגיל החברה
הישראלית
 64-210-01כתיבה אקדמית ()1
 64-303-01תיאוריות
סוציולוגיות א' ()1.5
 64-303-02תרגיל תיאוריות
סוציולוגיות א'
 64-304-01תיאוריות
סוציולוגיות ב' ()1.5
 64-304-02תרגיל תיאוריות
סוציולוגיות ב'
 64-305-01תיאוריות
אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות ()1
12

שנה ג' (תשע"ח)
סמינר ()2
סמינר ()2
קורס בחירה ()1

5
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מסלול
דו ראשי מובנה
תקשורת

מס' מסלול
64250

שנה א' (תשע"ו)
 64-101-01מבוא לסוציולוגיה ()3
 64-101-02/03/04תרגיל מבוא לסוציולוגיה
 64-103-01/06מבוא לאנתרופולוגיה ()1.5
 64-103-02/03/07/08תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
 64-105-01סוגיות בחקר התרבות ()1.5
 64-105-02/03/04/05/06תרגיל סוגיות בחקר התרבות
 64-106-01שיטות מחקר כמותניות ()1
קורס בחירה תרבות דיגיטלית ()1
8

שנה ג' (תשע"ח)
 64-303-01תיאוריות
סוציולוגיות א' ()1.5
 64-303-02תרגיל תיאוריות
סוציולוגיות א'
 64-304-01תיאוריות
סוציולוגיות ב' ()1.5
 64-304-02תרגיל תיאוריות
סוציולוגיות ב'
קורס בחירה ()1

שנה ב' (תשע"ז)
 64-109-01מבוא לסטטיסטיקה
()2
 64-109-02/03תרגיל מבוא
לסטטיסטיקה
 64-203-01שיטות מחקר
איכותניות ()2
 64-203-02תרגיל שיטות מחקר
איכותניות
 64-207-01סטטיסטיקה
הסקתית ()2
סמינר בתרבות דיגיטלית ()2
 64-207-02/03תרגיל
סטטיסטיקה הסקתית
סמינר ()2
 64-209-01החברה הישראלית
()3
 64-209-02/03/04תרגיל החברה
הישראלית
8
9
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מסלול
דו ראשי לא
מובנה

מס' מסלול
64260

שנה א' (תשע"ו)
 64-101-01מבוא לסוציולוגיה ()3
 64-101-02/03/04תרגיל מבוא לסוציולוגיה
 64-103-01/06מבוא לאנתרופולוגיה ()1.5
 64-103-02/03/07/08תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
 64-105-01סוגיות בחקר התרבות ()1.5
 64-105-02/03/04/05/06תרגיל סוגיות בחקר התרבות
 64-106-01שיטות מחקר כמותניות ()1
 64-215-01פסיכולוגיה חברתית ()2

9

שנה ג' (תשע"ח)

שנה ב' (תשע"ז)
מחקר
שיטות
64-203-01
סמינר
איכותניות ()2
 64-203-02תרגיל שיטות מחקר סמינר
איכותניות
 64-109-01מבוא לסטטיסטיקה
()2
 64-109-02/03תרגיל מבוא
לסטטיסטיקה
 64-207-01סטטיסטיקה
הסקתית ()2
 64-207-02/03תרגיל
סטטיסטיקה הסקתית
 64-209-01החברה הישראלית
()3
 64-209-02/03/04תרגיל החברה
הישראלית
 64-210-01כתיבה אקדמית ()1
 64-303-01תיאוריות
סוציולוגיות א' ()1.5
 64-303-02תרגיל תיאוריות
סוציולוגיות א'
 64-304-01תיאוריות
סוציולוגיות ב' ()1.5
 64-304-02תרגיל תיאוריות
סוציולוגיות ב'
 64-305-01תיאוריות
אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות ()1
4
14
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מסלול
משני עם
ראשי (כללי)

מס' מסלול
64301

מסלול
משני עם
קרמינולוגיה
ראשי

מס' מסלול
64301

שנה א' (תשע"ו)
 64-101-01מבוא לסוציולוגיה ()3
 64-101-02/03/04תרגיל מבוא לסוציולוגיה
 64-103-01/06מבוא לאנתרופולוגיה ()1.5
 64-103-02/03/07/08תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
 64-105-01סוגיות בחקר התרבות ()1.5
 64-105-02/03/04/05/06תרגיל סוגיות בחקר התרבות
 64-215-01פסיכולוגיה חברתית ()2
8

שנה א' (תשע"ו)
 64-103-01/06מבוא לאנתרופולוגיה ()1.5
 64-103-02/03/07/08תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
 64-105-01סוגיות בחקר התרבות ()1.5
 64-105-02/03/04/05/06תרגיל סוגיות בחקר התרבות
 64-215-01פסיכולוגיה חברתית ()2

5

שנה ג' (תשע"ח)

שנה ב' (תשע"ז)
לסטטיסטיקה
מבוא
64-109-04
סמינר ()2
(ללא תרגיל) ()1
 64-203-01שיטות מחקר
איכותניות ()2
 64-203-02תרגיל שיטות מחקר
איכותניות
 64-209-01החברה הישראלית
()3
 64-209-02/03/04תרגיל החברה
הישראלית
6

2

שנה ג' (תשע"ח)

שנה ב' (תשע"ז)
 64-209-01החברה הישראלית
סמינר ()2
()3
 64-209-02/03/04תרגיל החברה
הישראלית
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
6+2
3

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ידיעון  ,2016עדכני מאי 2015

מסלול
משני עם
חינוך /מדעי
המדינה

מס' מסלול
64301

מסלול
משני עם
לימודי מידע
(רגיל ו(WEB
ראשי

מס' מסלול
64301

שנה א' (תשע"ו)
 64-101-01מבוא לסוציולוגיה ()3
 64-101-02/03/04תרגיל מבוא לסוציולוגיה
 64-103-01/06מבוא לאנתרופולוגיה ()1.5
 64-103-02/03/07/08תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
 64-105-01סוגיות בחקר התרבות ()1.5
 64-105-02/03/04/05/06תרגיל סוגיות בחקר התרבות
 64-215-01פסיכולוגיה חברתית ()2
8

שנה א' (תשע"ו)
 64-101-01מבוא לסוציולוגיה ()3
 64-101-02/03/04תרגיל מבוא לסוציולוגיה
 64-103-01/06מבוא לאנתרופולוגיה ()1.5
 64-103-02/03/07/08תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
 64-105-01סוגיות בחקר התרבות ()1.5
 64-105-02/03/04/05/06תרגיל סוגיות בחקר התרבות
 64-215-01פסיכולוגיה חברתית ()2
8

שנה ג' (תשע"ח)

שנה ב' (תשע"ז)
הישראלית
החברה
64-209-01
סמינר ()2
()3
 64-209-02/03/04תרגיל החברה
הישראלית
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
3

3 +2

שנה ג' (תשע"ח)

שנה ב' (תשע"ז)
 64-203-01שיטות מחקר
סמינר ()2
איכותניות ()2
 64-203-02תרגיל שיטות מחקר
איכותניות
 64-209-01החברה הישראלית
()3
 64-209-02/03/04תרגיל החברה
הישראלית
קורס בחירה
5

1+2
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מסלול
משני עם
פסיכולוגיה/
תקשורת
ראשי

מס' מסלול
64301

מסלול
משני עם
מורחב
משפטים

מס' מסלול
64301

שנה א' (תשע"ו)
 64-101-01מבוא לסוציולוגיה ()3
 64-101-02/03/04תרגיל מבוא לסוציולוגיה
 64-103-01/06מבוא לאנתרופולוגיה ()1.5
 64-103-02/03/07/08תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
 64-105-01סוגיות בחקר התרבות ()1.5
 64-105-02/03/04/05/06תרגיל סוגיות בחקר התרבות
6

שנה א' (תשע"ו)
 64-101-01מבוא לסוציולוגיה ()3
 64-101-02/03/04תרגיל מבוא לסוציולוגיה
 64-103-01/06מבוא לאנתרופולוגיה ()1.5
 64-103-02/03/07/08תרגיל מבוא לאנתרופולוגיה
 64-105-01סוגיות בחקר התרבות ()1.5
 64-105-02/03/04/05/06תרגיל סוגיות בחקר התרבות
 64-215-01פסיכולוגיה חברתית ()2
8

שנה ג' (תשע"ח)

שנה ב' (תשע"ז)
הישראלית
החברה
64-209-01
סמינר ()2
()3
 64-209-02/03/04תרגיל החברה
הישראלית
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
קורס בחירה שנה ב' או ג'
5+2
3

שנה ג' (תשע"ח)

שנה ב' (תשע"ז)
64-109-01
מבוא לסטטיסטיקה סמינר ()2
(ללא תרגיל) ()1
 64-203-01שיטות מחקר
איכותניות ()2
 64-203-02תרגיל שיטות מחקר
איכותניות
 64-209-01החברה הישראלית
()3
 64-209-02/03/04תרגיל החברה
הישראלית
6

2
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