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 תוכנית פרט  - החוג המשולב למדעי החברה 
 תשפ"ג  – ( 2022אפריל  -)מעודכן ל  

 קורסי חובה: -שנה א' 
 נ"ז  3 ש"ש  1.5 שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר א(  –מבוא לסטטיסטיקה א'  100

 נ"ז  3 ש"ש  1.5 שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר ב'(  – מבוא לסטטיסטיקה ב'  101

 נ"ז  4 ש"ש  2 שעתיים הרצאה –מבוא לסוציולוגיה  120

 נ"ז  4 ש"ש  2 שעתיים הרצאה –תיאוריות בקרימינולוגיה  122

 נ"ז  4 ש"ש  2 שעתיים הרצאה –מבוא לאנתרופולוגיה  123

 נ"ז  2 ש"ש  1 שעתיים סמסטריאליות  –יסודות הכתיבה מדעית  126

 נ"ז  2 ש"ש  1 סמסטריאליותשעתיים  –שימושי מחשב  207

 נ"ז  4 ש"ש  2 שעתיים הרצאה  –מבוא לפסיכולוגיה  212

 נ"ז  4 ש"ש  2 שעתיים הרצאה –מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית  220

 נ"ז  30 ש"ש  15 סה"כ שנה א'  

 קורסי חובה:  –שנה ב' 

 נ"ז  4 ש"ש  2 שעתיים הרצאה –חברה ישראלית  124

 נ"ז  4 ש"ש  2 שעתיים הרצאה –תורת הענישה  125

 נ"ז  3 ש"ש  1.5 שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר א'( –שיטות מחקר א'  200

 נ"ז  3 ש"ש  1.5 שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר ב'(  –שיטות מחקר ב'  201

 נ"ז  2 ש"ש  1 שעתיים הרצאה )סמסטר א'(  –התנהגות ארגונית א'  204

 נ"ז  2 ש"ש  1 שעתיים הרצאה )סמסטר ב'(  –התנהגות ארגונית ב'  205

 נ"ז  2 ש"ש  1 שעתיים הרצאה )סמסטר א'(  -פסיכולוגיה פיזיולוגית  א'  2140

 נ"ז  2 ש"ש  1 שעתיים הרצאה )סמסטר ב'( -פסיכולוגיה פיזיולוגית  ב'  2141

 נ"ז  4 ש"ש  2 שעתיים הרצאה –פסיכולוגיה חברתית  215

 נ"ז  2 ש"ש  1 שעתיים הרצאה  )סמסטר א'(  –תיאוריות באישיות  א'  2170

 נ"ז  2 ש"ש  1 שעתיים הרצאה )סמסטר ב'( –תיאוריות באישיות ב'  2171

 נ"ז  4 ש"ש  2 שעתיים הרצאה  –תהליכים דמוגרפיים וניהול אוכלוסיה  527

 נ"ז  34 ש"ש  17 סה"כ שנה ב'  

 קורסי חובה: –שנה ג' 

 נ"ז  4 ש"ש 2    שעתיים הרצאה –פסיכופתולוגיה  113

 נ"ז  4 ש"ש 2    שעתיים הרצאה  –פסיכולוגיה קוגניטיבית  213

 נ"ז  4 ש"ש 2    פגיעות ועמידות במחצית השנייה של החיים  523

 נ"ז  4 ש"ש 2    שעתיים הרצאה –סמינריון עיוני   

 נ"ז  4 ש"ש 2    שעתיים הרצאה –סמינריון מחקרי   

 נ"ז  20 ש"ש  10    סה"כ שנה ג'  

 נ"ז  8 ש"ש 4   ניתן ללמוד החל משנה א'  –קורסי בחירה  *

 
 ש"ש  46                          ה"כ תוכנית פרטס

 ייתכנו שינויים, התוכנית לא סופית.                             


