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 ג , תואר שני, שנה"ל תשפ"בר -ישום באיןהוראות ר 

 ת המגמה לסוציולוגיה ארגוני                                                            

 

 ראשי הפרקים במסמך זה הם: 

 מידע כללי לגבי בניית מערכת שעות ורישום.   .א

 הוראות רישום לתלמידות ולתלמידי שנה א' )שיחלו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"ג(. .ב

 ולתלמידי שנה ב' )שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב(. הוראות רישום לתלמידות  .ג

 

 ורישום  שעות  מערכת  בניית  לגבי  כללי מידע  . א

  בר".-"אינ הנקראת במערכת ספטמבר חודש במהלך יתקיים תשפ"ג הלימודים לשנת לקורסים הרישום

  לרישום  זימון .יתסטודנט לכל שולח ומעקב(  לימודים )תכניות תל"מ מדור המקדמה תשלום הסדרת לאחר

 תאריך מהו לך ברור שלא או  זימון  קיבלת ולא ידהבמ אישי. באופן .ולה המוקציםש מסוימים ובשעה בתאריך

  הרישום ביצוע בעת . ןבעניי סיוע לקבלת* 9392 בטלפון וגיוס שירות מרכז  עם קשר ליצור ניתן הזימון

 . לתואר הדרישות פי  על ג" תשפ ל"בשנה להירשם עליך אליהם הקורסים לך יופיעובר -האינ במערכת

    https://www1.biu.ac.il/tuition23 בנושאי שכר לימוד יש לפנות למדור שכר לימוד שאלותל

 תארים  מתאמת לריקי חלוצי פוטר, לפנות ניתן הלימודים ולתוכנית הרישום להוראות הקשורה בעיה בכל

 ocio.grad@biu.ac.ilSאו במייל:  3785318-03בטלפון   מתקדמים,

  -, בהמחלקה באתר בסילבוסים לצפות ניתן

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/MainPage.aspx 
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 רישום לתלמידי שנה א' )ידיעון תשפ"ג(הוראות  .ב

 

 השלמות  .1

מי שמחויב.ת בשיעורי השלמה קיבל.ה על כך הודעה מהוועדה לתואר שני במכתב הקבלה. בהתאם להוראות 

הוועדה המחלקתית לתואר שני )ובכפוף לשינויים אפשריים( חובות ההשלמה אינן כוללות תרגילים. חובה 

בהתאם  ,ומעלה 76בציון ממוצע  ת הלימודים הראשונה בתואר השנילסיים את קורסי ההשלמה עד תום שנ

 לדרישות הועדה לתואר שני )אי עמידה בממוצע הנדרש ימנע רישום לשנה ב'(. 

 

 השני  התואר  קורסי .2

 ש"ש בשנה א' במסלול עם תזה כדי לסיים את הלימודים בארבעה סמסטרים. 8חובה ללמוד 

למגמה לסוציולוגיה  , להלן רשימת הקורסים בר -באופן עצמאי דרך מערכת האינ הרישום לקורסים יעשה

 ארגונית. 

 

 סוציולוגיה ארגונית: המגמה ל

 הבאים:קורסי החובה לכל תלמידי שנה א' חייבים להירשם 

 סדנא מתודולוגית כמותנית.   -"יישום כלים סטטיסטים בחשיבה הסוציולוגית"   64-8000-01/02

 סדנא מתודולוגית איכותנית.  -"המעבדה האיכותנית"  64-8001-01/02

 קורס תיאורטי אחד )בחירה בין שני הקורסים(: 

 "סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות"   64-991-01

 או

 "אנתרופולוגיה ומודעות: שדות החיים של תיאוריית התרבות"  64-992-01

 

 "תאוריה ופרקטיקה בארגונים"        64-8004-01

 ."פרקטיקום: התערבות, אבחון ושינוי בארגונים"  (קבוצות שלושאחת מתוך ) 64-8005-01/02/03

   

 , מתוך הסמינרים הבאים:לסמינר אחד לפחות בתשפ"גכל תלמידי שנה א' חייבים להירשם 

o ( "64-8906"תרבות ארגונית) 
o  (64-8909: מבט סוציולוגי השוואתי" )21- "ארגוני בריאות במאה ה 
o ( "64-8909"מגדר וארגונים) 
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בשנה ב' ) סמסטר א'  שיילמדובחירה וסדנאות   וקורסי חובה קורסהחובות לתואר כוללות  שאר

 .הבאה"ל שנה  לקראת יעשה אליהם והרישום"ד( בתשפ

 

 עצמאי לקורסי יהדות:   ן על הסטודנטים בכלל המגמות להירשם באופ  . 3    

 -פרטים לגבי קורסים אלה מופיעים באתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות . להלן לינק 

https://yesod.biu.ac.il/node/32 .   

 בכם: סטודנטים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה פטורים מלימוד קורסי שפה זרה. ילתשומת ל

 עם סיום הרישום יש להוציא פלט של "מאזן תוכנית הלימודים" ולבדוק:  .3

 לקורסי החובה הכלליים הבאים?   ה.ה רשום.האם את

 "יישום כלים סטטיסטים בחשיבה הסוציולוגית", סדנא מתודולוגית כמותנית    64-8000-01/02            

 "המעבדה האיכותנית", סדנא מתודולוגית איכותנית.  64-8001-01/02

"אנתרופולוגיה ומודעות:  . 01-992-64  או, "סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות"    01-991-64

 שדות החיים של תיאוריית התרבות"  

 "תאוריה ופרקטיקה בארגונים"       64-8004-01

 "פרקטיקום: התערבות, אבחון ושינוי בארגונים"     64-8005-01/02

 ?  ה לסמינר .רשום .ה האם את

 

 ג פ" הוראות רישום לתלמידי שנה ב' ידיעון תש  . ג

לקוד  , וכן 01-809-64 "סדנת תזה"צריכים להירשם לקורס  מסלול א' )עם תזה(כל תלמידי שנה ב'  .1

 . 64-3000-01  תזה

לקחת במהלך  , אותו התבקשתבמהלך התואר סמינר אחדללמוד  ישבמסלול א' )עם תזה( סמינרים:  .2

את הסמינר  סמינרים במהלך התואר.  שניללמוד  ישבמסלול ב' )ללא תזה(  השנה הראשונה תשפ"א.

  .גהנוסף יש לקחת במהלך סמסטר א' בשנה"ל תשפ" 

במקרה של   ש"ש  14 -: יש לקחת קורסי בחירה שישלימו את שעות הלימוד השנתיות לקורסי בחירה .3

  .יותבמקרה של תלמידי מסלול ב' )ללא תזה(. סטודנטים ש"ש  18 -תלמידי מסלול א' )עם תזה( או ל

לול במס שני סמינריםבמסלול א' ו סמינר אחדרשאים להירשם לסמינר נוסף )מעבר למכסת החובה של 

 מותנה בהגשת בקשה לאישור הוועדה לתואר שני. קורסי בחירה.  2 ב'( במקום

 . 12-14 אין להירשם לאף קורס המתקיים בזמן הסמינר המחלקתי בימי רביעי בין השעות  .4

 

https://yesod.biu.ac.il/node/32
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                 פרטים           שאתם מסיימים את חובת קורסי היהדות עפ"י דרישת ביה"ס ללימודים מתקדמים.  אנא בידקו       
 .  https://yesod.biu.ac.il/node/32-באתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות . להלן לינק

 

 -זכות לתוארהדות חישוב נקודף עזרתכם ל        
biu.ac.il/sites/sociology/files/shared/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%https://sociology.

D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%
7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%AA%D7%96%D7%94_1.pdfD 

 

 

 

 *.9392או  03-5317000בטל'  אילן-למרכז שירות וגיוס של ברבכל בעיה טכנית ניתן לפנות  

 מחלקה אם נתקלתם בבעיות מסוג אחר, ניתן לפנות למשרדי ה

 socio.grad@biu.ac.il דוא"ל:

 
 

 ומוצלחת  השנת לימודים פורייבברכת 

 

https://yesod.biu.ac.il/node/32
https://sociology.biu.ac.il/sites/sociology/files/shared/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%AA%D7%96%D7%94_1.pdf
https://sociology.biu.ac.il/sites/sociology/files/shared/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%AA%D7%96%D7%94_1.pdf
https://sociology.biu.ac.il/sites/sociology/files/shared/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%AA%D7%96%D7%94_1.pdf

