
הצעה לתכנית בית הספר
למדיניות ציבורית  

והרוחמדעי החברה 
עם דיפלומה בלימודי קרימינולוגיה ומגדר



והרוחמדעי החברה –תכנית לימודים 
ס למדיניות ציבורית"ביה

2020

'סמסטר א

הכרהמושגי יסוד בקרימינולוגיה+ מבוא לפמיניזם *

0ממטלה לבחינה-סדנה לכתיבה 96297

6רגילמדיניות ציבורית 10723

'סמסטר ב

מגדר אתניות ומעמד  + מגדר כלכלה וגלובליזציה* 

בארגונים

הכרה

6רגילמבוא למנהל וניהול ציבורי 10437

מבחן מיון באנגלית

'סמסטר ג

6רגילבין ציון לציונות10121

6רגיל  החברה הערבית בישראל 10657



והרוחמדעי החברה –תכנית לימודים 

2021

'סמסטר א

6רגילבעת החדשהת"המזהמבוא להיסטוריה של 10109

6רגיל  מבוא ללימודי מגדר  10680

הכרהקו ויריות בישראל *

61136

61135

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

'סמסטר ב

6רגילמגמות בחברה הישראלית 10495

היבטים חברתיים  + 21-משטרה ושיטור במאה ה*

של אמהות ואי אמהות  

הכרה

(C)אנגלית בסיסי 61134

'סמסטר ג

(B)' אנגלית מתקדמים א61133

הכרהזנות וסחר בנשים+ תיאוריה ויישום , מניעת פשיעה*

6רגילנוסייד'ג10664



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2022

'סמסטר א

6רגילבין מלחמות עולם  ת"המזה10425

מין מיניות ואלימות + נוער בסיכון ועבריינות נוער *

מינית
הכרה

(A)' אנגלית מתקדמים ב31015

'סמסטר ב

6רגילהמזרח התיכון בימינו  10646

6מתקדםמתאוריה למעשה-רגולציה 10957

הכרה'  זהות ושינוי א+ פוליטיקה של שתיקה ודיבור *

'סמסטר ג

6רגיל  חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי10795

הכרהקרימינולוגיה ומגדר  

ס  "סדנה לכתיבת ע



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2023

'סמסטר א

6מתקדם בטחון סוציאלי10558

6מתקדם 1882-1948י "נשים בחברה היהודית בא10582

6מתקדםתנועות נשים במזרח התיכון בעת החדשה 10974

ס  "סדנה לכתיבת ע

לימודי תעודה המוגשים להכרה* 



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


