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 ג"פש ת  בר-אינהנחיות רישום ל 

 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה בלא מובנה חוגי דו  מסלול

 

 

 שלום,

את  הן את המצטרפות והמצטרפים החדשים למחלקה ונרצה לברך הן לקראת שנת הלימודים הקרובה, 
   !פורייה מוצלחת ו ם שנת לימודים ן.לכולכולאחל התלמידות והתלמידים הוותיקים 

. המסמך  חשובותהוראות  מספר  בכדי להקל על תהליך בניית המערכת והרישום, ריכזנו עבורכן.ם במסמך זה 
 מחולק לשני חלקים: הוראות רישום כלליות והוראות רישום לפי שנת לימוד. 

 כלליות  רישום הוראות .א

   .בר- נדרך מערכת האי .ית יעשה ע"י הסטודנט ,ולקורסים כלליים לקורסי היהדות, הרישום לקורסי המחלקה

לתשומת ליבכן.ם, יש לעמוד בחובות לימוד אנגלית בהתאם להנחיות של המחלקה לאנגלית שפה זרה ולרפורמה  
באנגלית. להלן לינק למסמך בנושא:  

https://sociology.biu.ac.il/sites/sociology/files/shared/merged.pdf 

התואר הראשון  מתאמת , למירב ליבוביץ  בכל בעיה הקשורה להוראות הרישום ולתוכנית הלימודים ניתן לפנות

 biu.ac.ilocio.dept@S  או במייל: 5318376-03בטלפון 

או   03-5317000אילן בטלפון  -בר ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס של בר -נבכל בעיה טכנית הקשורה לרישום באי 
9392 .* 

  הדרישות  פי על ג"תשפ  ל"בשנה להירשם  עליך אליהם הקורסים לך  יופיעו בר-נ האי במערכת  הרישום ביצוע בעת
   .לתואר

 הוראות רישום לפי שנת לימוד .ב

 

   שנה א'תלמידות ותלמידי  

 יש להירשם לכל קורסי החובה הבאים: 

 64-101-02/03ולאחד מתרגיליו  64-101-01"מבוא לסוציולוגיה" לקורס  .1

 64-103-02/03ו י ולאחד מתרגיל  64-103-01 " מבוא לאנתרופולוגיה"קורס ל .2

 64-106-01קורס "שיטות מחקר כמותניות" ל .3

 .64-105-02/03  מקבוצות התגבור שלות ולאח 64-105-01" סוגיות בחקר התרבותקורס "ל .4

 הפקולטה למדעי החברה              
 המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה 

 
 

https://sociology.biu.ac.il/sites/sociology/files/shared/merged.pdf
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 64-210-01לקורס "כתיבה אקדמית"  .5

 64-215-01לקורס "פסיכולוגיה חברתית"  .6

 

 ' ב שנהתלמידות ותלמידי  

 יש להירשם לקורסים הבאים:

 . 64-203-02/03ולאחד מתרגיליו  64-203-01ורס שיטות מחקר איכותניות קל .1

 . 64-303-02/04ולאחד מתרגיליו   64-303-01סוציולוגיות א' קורס תיאוריות ל .2

 . 64-304-02ולקבוצת התגבור    64-304-01  קורס תיאוריות סוציולוגיות ב'ל .3

 . 64-305-03/04ולאחד מתרגיליו  64-305-01קורס תיאוריות אנתרופולוגיות ואתנוגרפיות  ל .4

 .  64-109-02/03  מתרגיליוולאחד   64-109-01קורס "מבוא לסטטיסטיקה" ל .5

 64-207-02/03ולאחד מתרגיליו   64-207-01לקורס "סטטיסטיקה הסקתית"  .6

קורסי בחירה במחלקה וניתן          4ניתן להירשם לקורסי בחירה בשנה זו )לפי תוכנית הלימודים יש סה"כ  .7

 ללמוד אותם בשנים ב' או ג'(.

 

 ' שנה גתלמידות ותלמידי  

 יש להירשם להקורסים הבאים:

 . 64-209-01 " חברה ישראלית"קורס  .1

 שני סמינרים.  .2

קורסי בחירה במחלקה בכל שנות התואר. עליך  לוודא כי עמדת בכל מכסת    4לפי תוכנית הלימודים יש סה"כ   .3

 . קורסי הבחירה הנדרשים

 
 בהצלחה! 

 

 


