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 היסטוריה ולימודי דמוקרטיה –שיתוף פעולה בין תכניות לתואר שני 
21.12.2020 

 
 לסטודנטים שלום,

אנו שמחים להודיעכם על שיתוף פעולה אקדמי בינינו לבין תכנית התואר השני בלימודי דמוקרטיה 
 באוניברסיטה הפתוחה.

 במסגרת שיתוף הפעולה תוכלו ללמוד קורסי בחירה מן התכנית השכנה, לפי המתווה להלן.
  המפגשים מקוונים, חיים )לא יוקלטו(, והנוכחות בהם חובה. 

 
 

 קורסים בדמוקרטיה לתלמידי היסטוריה, לפי סמסטרים ומגמות
לם הערבי ]מגמת ההיסטוריה של המזרח דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעו 12021 –ב 2021בסמסטר 

 התיכון[ 
 תרבותית[-דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה ]המגמה הרב 12012 --ג 2021בסמסטר 
ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון ]מגמת ההיסטוריה של עם ישראל והמגמה  12019 –א 2022בסמסטר 

 תרבותית[-הרב
ולם הערבי ]מגמת ההיסטוריה של המזרח דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בע 12021 –ב 2022בסמסטר 

 התיכון[
 תרבותית[-דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה ]המגמה הרב 12012 –ג 2022בסמסטר 

  רק בתכנית ללימודי דמוקרטיה.  –היצע הקורסים בסמסטרי הקיץ 
 
 

 מסגרת הלימוד:
( קורסי בחירה שאינם קורסי בחירה בתכנית, 3ניתן ללמוד בסך הכל עד שלושה ) במסלול העיוני

 מבין האפשרויות הבאות:
עד שני קורסי תואר שני חיצוניים לתכנית, באו"פ או באוניברסיטאות אחרות, בכפוף לאישור 

-יועצי המגמות )קורס אחד במסגרת חמשת קורסי המגמה ואחד במסגרת ארבעת הקורסים שלא
 במגמה(. -ה, או שני קורסים במסגרת ארבעת הקורסים שלאבמגמ

 עד שני קורסי תואר ראשון מתקדמים, בכפוף לאישור יועצי המגמות. 
ניתן לכתוב עבודה סמינריונית אחת בקורס תואר שני חיצוני )שאינו קורס בחירה 

 בתכנית(.
 )בקורסי התואר הראשון המתקדמים לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית.(

 
 

 ( קורסי בחירה שאינם קורסי בחירה בתכנית:2ניתן ללמוד בסך הכל עד שני ) במסלול המחקרי
קורס בחירה חיצוני אחד לתכנית, בתכניות לתואר שני באו"פ ובאוניברסיטאות אחרות, בכפוף 

 לאישור יועצי המגמות. 
 קורס תואר ראשון מתקדם אחד, בכפוף לאישור יועצי המגמות.

 דה סמינריונית אחת בקורס מ.א. חיצוני )שאינו קורס בחירה בתכנית(.ניתן לכתוב עבו
 )בקורסי התואר הראשון המתקדמים לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית.(

 
 

 הרשמה:
חובה לפנות ליועצי המגמות ולקבלם את אישורם להרשמה לקורס החיצוני  –לפני הרשמה 

   )ולקורס התואר הראשון המתקדם(. 
  –לאחר הרשמה 

יש לפנות למרכזת האקדמית של התכנית בלימודי דמוקרטיה ד"ר עידית גיל 
(iditgi@openu.ac.il .לשם הזנת אישור ההרשמה הנדרש ,) 

(, yonief@openu.ac.ilיש לפנות למרכזת האקדמית של התכנית בהיסטוריה, ד"ר יונית עפרון )
  לשם שיוך הקורס לתכנית הלימודים. 
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