
הצעה לתכנית בית הספר
למדיניות ציבורית  

והרוחמדעי החברה 
עם דיפלומה במדיניות ציבורית  



והרוחמדעי החברה –תכנית לימודים 
ס למדיניות ציבורית"ביה

2019

'סמסטר א

6רגילמבוא למינהל וניהול ציבורי10437

0ממטלה לבחינה-סדנה לכתיבה 96297

6רגילמדיניות ציבורית10723

'סמסטר ב

6רגילממשל ופוליטיקה במדינת ישראל  10406

6רגיל  בין ציון לציונות10121

מבחן מיון באנגלית

'סמסטר ג

6רגילנוסייד'ג10664



והרוחמדעי החברה –תכנית לימודים 

2020

'סמסטר א

6רגילמבוא לפוליטיקה השוואתית*10660

6רגיל  יסודות השלטון המקומי 10459

61136

61135

(E/D)' או טרום בסיסי ב' אנגלית טרום בסיסי א

'סמסטר ב

6רגילמדיניות ציבורית בעידן הגלובלי:פרויקט מחקר10607

6רגיל  תקשורת ודעת קהל *10716

(C)אנגלית בסיסי 61134

'סמסטר ג

(B)' אנגלית מתקדמים א61133

6רגילהמשפט החוקתי של ישראל10812



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2021

'סמסטר א

6רגילכתיבה של נייר מדיניות10811

6רגילבימי שואה ופקודה*10234

(A)' אנגלית מתקדמים ב31015

'סמסטר ב

6מתקדםבטחון סוציאלי  10558

6מתקדם ב"חירויות הפרט בארה10336

6מתקדם רגולציה סמינר מחקר10982

'סמסטר ג

כתיבת העבודה–רגולציה סמינר מחקר 10982

6מתקדםי "נשים בחברה היהודית בא10582



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 
2022

'סמסטר א

סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית בנשים

6רגילבין מדינה לחברה  10691

6הכרה  לימודי דיפלומה במדיניות ציבורית

'סמסטר ב

השלמות

בכפוף , ניתן לקבל פטור מלימוד קורס זה* 

להחלטת הוועדה להכרה בלימודים קודמים

ז בתחום התוכן של  "נ 35הדיפלומה תוענק למי שלמד

נקודות זכות שיילמדו  6ובכללן לפחות , המדיניות הציבורית

,  במסגרת לימודי תעודה במדיניות ציבורית מחוץ לאוניברסיטה

,  נקודות זכות עבור לימודי תעודה במדיניות ציבורית6או 

הכול בהתאם  , הנלמדים באמצעות האוניברסיטה הפתוחה

להכרה בלימודים קודמיםלהכרה שתינתן על ידי הוועדה 



דגשים נוספים על התכנית
סטודנטים שלמדו לימודים על תיכוניים במוסדות –בלימודים קודמיםהכרה •

הועדה להכרה בלימודים  . אחרים רשאים להגיש בקשה להכרה בלימודים קודמים
.קודמים תדון בבקשות ותודיע לסטודנטים על החלטותיה

התכנית המצורפת הינה דוגמא אחת בלבד מתוך מגוון אפשרויות לתואר בתחום •
.  זה

עמידה בכל דרישות הלימודים הכלליות כמפורט בידיעון  : דרישות כלליות לתואר•
הדרכת  , הוכחת ידע באנגלית, צבירת נקודות זכות לתואר, האוניברסיטה הפתוחה

.  ביבליוגרפיה בספריה

.שתי עבודות סמינריונית אחת במדעי החברה והשניה במדעי החברה או הרוח•

24לפחות :ז ובהן"נ108נקודות לתואר יש לצבור לפחות 108יש לצבור לפחות •
ז מתקדמות "נ

.הצעה זו איננה מחליפה עיון בידיעון ובקטלוג האקדמי•

.  התכנית המצורפת הינה דוגמא אחת מתוך מגוון אפשרויות לתור בתחום זה•

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סדר הקורסים

.למדיניות ציבוריתס "או להחליפם בכפוף לצרכים האקדמיים של ביה\ו


