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מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2019

'סמסטר א

6רגיליסודות המנהל הציבורי10437

0לבחינהממטלה -סדנה לכתיבה 96297

6רגילמדיניות ציבורית10723

'סמסטר ב

6רגילופוליטיקה במדינת ישראלממשל10406

6רגיל יסודות השלטון המקומי10459

מיון באנגליתמבחן

'סמסטר ג

6רגילבחברהתאטרון10735



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2020

'סמסטר א

קרקע  , מדיניות מרחבית: שטחפרויקט10609

ותכנון

6רגיל

6רגילנוסייד'ג10664

61136

61135

'  או טרום בסיסי ב' אנגלית טרום בסיסי א

(E/D)

'סמסטר ב

מדיניות ציבורית בעידן  :פרויקט מחקר10607

הגלובלי

6רגיל

6רגיל משפט השלטון המקומי בישראל10802

(C)אנגלית בסיסי 61134

'סמסטר ג

(B)' אאנגלית מתקדמים61133

או השלמות אנגלית אינטנסיבית לצורך  

הגעה למתקדמים



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2021

'סמסטר א

6רגילכתיבה של נייר מדיניות10811

6רגיללאומי למדינה שבדרךמבית10432

(A)' אנגלית מתקדמים ב31015

'סמסטר ב

6מתקדםסמינר מחקררגולציה10982

6מתקדם  בטחון לאומי  10509

6מתקדם(למי שאין גמול)המקומי ניהול וכלכלה בשלטון91449

'סמסטר ג

6מתקדםי"נשים בחברה היהודית בא10582

למי שאין  )המשך ניהול וכלכלה בשלטון המקומי 91449

(גמול

ס סמינריונית בבטחון לאומי"לכתיבת עסדנה



מדעי החברה והרוח–תכנית לימודים 

2022

'סמסטר א

6מתקדםב"חירויות הפרט בארה10336

6רגילה(שאין גמוללמי* )תקשורת ודעת קהל10716

6פתיחה(למי שאין גמול* )דיני חוזים10800

סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית בנשים  

י"בחברה היהודית בא



דגשים נוספים על התכנית
על סמך לימודי התעודהנקודות זכות 18הכרה של התכנית כוללת •

"  מינהל השלטון המקומי"

סטודנטים שלמדו לימודים על תיכוניים במוסדות –הכרה בלימודים קודמים•

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•

,  הוכחת ידע באנגלית, צבירת נקודות זכות לתואר, האוניברסיטה הפתוחה

.  הדרכת ביבליוגרפיה בספריה

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

24לפחות :ובהןז "נ108לתואר יש לצבור לפחות נקודות 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

.ס לשלטון מקומי"או להחליפם בכפוף לצרכים האקדמיים של ביה\ו


