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 בלימודי תרבות שני לתואר לימודים

 

 הלימודים מטרת

תכנית בינתחומית, מגוונת וחדשנית. מטרת התכנית היא התכנית לתואר שני בלימודי תרבות היא 

להקנות לתלמידים/ות ידע מעמיק בדיון וחקר תרבות על גווניהם השונים: מוסיקה פופולרית, 

תרבות הפופ, ספרות יפה, "ספרי טיסה", אופנה, טלוויזיה ותרבות המסך, תרבות דיגיטלית, פנאי 

נגד, אדריכלות ותרבות -תרבויות ותרבויות-ושר, תתומסעות, ארוטיקה ומיניות, ספורט ומכוני כ

אורבאנית, קומיקס ומדע בדיוני. במהלך הלימודים נתוודע להשפעות ההדדיות בין תרבות ואמנות, 

תרבות וחברה, תרבות ומחשבת האדם. מטרת התכנית לפתח הבנה מעמיקה של תהליכים 

בין   בות. תכנית לימודים מתייחסתתרבותיים תוך התעמקות במתודולוגיה הייחודית ללימודי תר

תרבות פופולריים כמו טרזן, רמבו, סופרמן, ג'יימס בונד, -השאר לכינונם וסוד קסמם של גיבורי

"החיפושיות", מייקל ג'קסון, מדונה, ליידי גאגא, ביונסה ובר רפאלי, ואף מציעה פרספקטיבה 

רט, ברהמס, צ'כוב, ביאליק, מושכלת על השפעתם של מובילי תרבות כמו באך, בטהובן, מוצא

 .כולתום ופיירוז-ווהב, אום-ארגוב, מחפוז, יונה וולך, פיקאסו, עבדל

 קבלה תנאי

 להשכלה מוכר ממוסד( BA) ראשון תואר ות/בוגרי מועמדות להגיש ות/יכולים לתוכנית .1

למד/ה , בכל אחד מן החוגים בהם לפחות 80 משוקלל בציון מכל תחומי הידע ל"ובחו בארץ גבוהה

 המועמד/ת.

; במהלך הראיון תתקיים לתכנית ן/התאמתם ותיבדק אישי לראיון יידרשו ות/המועמדים .2

 למקרים לימודים-המשך אישור מתן וכן ,אלו ות/מועמדים וקבלת דחיית. בחינה ייעודית באנגלית

 . מתקדמים ללימודים הרשות להנחיות בהתאם שני לתואר החוג ועדת במסגרת ייעשו חריגים



, עברית אינה בו ההוראה ששפת גבוהה להשכלה מוכר ממוסד ראשון תואר ת/בעל ת/מועמד .3

 .האוניברסיטה י"ע הנדרשת ברמה בעברית ידע בבחינת לעמוד ת/חייב

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, 

או בלימודי  GRE-ויבו לעמוד בהצלחה בבחינת האשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יח
  השלמה במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שני.

 

 הלימודים מבנה

 )תזה( מחקרית גמר עבודת עם —' א מסלול

 גמר בחינת כולל —' ב מסלול

ו/או  ן/להיחשף לתחומי ידע שאינם בתחומי התמחותם ות/התלמידים חובה עלבשני המסלולים 

 קורסי בחירה. 2העיקריים, בהיקף שלא עולה על  ן/עניינם

 

 )תזה( מחקרית גמר עבודת כתיבת עם: 'א מסלול

 גמר עבודתו עבודות סמינריוניות 2 ולכתוב ס"שש 28 ללמוד ים/ותהתלמיד ים/ותנדרש' א במסלול

 ומקורות ראשוניים מקורות של ניתוח כושר לשקף צריכה המחקרית הגמר עבודת )תזה(. מחקרית

 מחקרית מתודה הצגת כדי תוך, שונות מדעיות ופרדיגמות גישות עם להתמודד יכולת, משניים

 .בהירה התבטאות ויכולת עקבית

 במקרה. ומעלה מרצה בדרגת חיפה באוניברסיטת מינוי י/ותבעל סגל י/ותחבר ינחו הגמר עבודת את

 .מתקדמים ללמודים והדיקן התוכנית ראש באישור, שותף מנחה יתווסף (תחומי-רב נושא) הצורך

 

 גמר בחינת עם: 'ב מסלול.  ב

 .גמר בבחינת ולעמוד עבודות סמינריוניות 3לכתוב  ס"שש 36 ללמוד התלמיד נדרש' ב במסלול

 .תזה כתיבת עם', א למסלול לעבור המעוניינים סטודנטים יוכלו ללימודים הראשונה השנה בתום

  .התכנית לראש אישור בבקשת לפנות יש כך לשם

 

 זרה שפה לימודי

 אין חובת שפה זרה.

 

 



 הלימוד מסלולי של קצר פירוט

 הלימודים תוכנית

 .)תזה( מחקרית גמר ועבודת סמינריוניות עבודות 2 כתיבת  ס"שש 28 לימודים כ"סה: 'א מסלול

 .גמר בבחינת ועמידה סמינריוניות עבודות 3 כתיבת, ס"שש 36 לימודים כ"סה: 'ב מסלול

 

 גמר עבודות

 הלימודים שנת במהלך המנחה ידי על ויאושר ה/התלמיד ידי על יוצע — התזה הצעת נושא

 .הראשונה

ותאושר  השנייה הלימודים שנת סוף סמסטר א' שלב התוכנית של. א.מ לוועדת תוגש התזה הצעת

  .על ידה

 .הלימודים תחילת מיום שנים שנתיים וחצימ יאוחר לא תוגש התזה עבודת

 

 הגמר בחינות

 העבודות כל הגשת לאחר רק מועד בכל לבחינה לגשת ניתן. הגמר בחינות מועדי יפורסמו שנה בכל

 .בתואר הסמינריוניות

 

 :הערות

נק' זכות  4-12בנוסף לקורס החובה "לימודי תרבות מבט העל" על התלמידים ללמוד בין  .1

 מקורסים המוגדרים חובת בחירה. 

 .שנה מדי תפורסם רלבנטיים קורסים רשימת .2

 ללימודי תרבות. בתוכנית הרוח במדעי האוניברסיטה מוסמך תעודת תוענק למסיימים .3

 


