רשימת חוגים ונושאי לימוד עיקריים באוניברסיטה

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

ביה"ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי
ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
התכנית הרב-תחומית באמנויות
התכנית הבין-תחומית לתואר שני באמנויות
אמנות התאטרון
תולדות האמנות
לימודי תעודה באוצרות ומוזיאולוגיה
תכניות מיוחדות:
תכנית מצטיינים במשחק
עיצוב במה קולנוע וטלוויזיה
מדיה דיגיטלית

הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פלישמן

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
תכנית משולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב
תכנית משולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובפיזיקה
הנדסת סביבה
הנדסה מכנית
מדע והנדסה של חומרים
הנדסה ביו-רפואית
הנדסת תעשייה
הנדסת תעשייה וניהול
תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח )ביה"ס למדעי המוח(
תואר כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה )ביה"ס ללימודי הסביבה(
תואר כפול במדע והנדסה של חומרים ובכימיה

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל
ביה"ס למדע המדינה ,ממשל ויחסים בינלאומיים:
מדע המדינה
לימודי ביטחון
מנהיגות ציבורית ופוליטית למנהלים
לימודי דיפלומטיה
מדע המדינה – דיפלומטיה ולימודי ביטחון למנהלים
מדע המדינה – תקשורת פוליטית למנהלים
ביה"ס לחברה ומדיניות:
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
תקשורת
לימודי עבודה
לימודי עבודה למנהלים
מדיניות ציבורית

מדיניות ציבורית  -ניהול סכסוכים וגישור

מדיניות ציבורית למנהלים

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
פסיכולוגיה
פסיכולוגיה וביולוגיה עם הדגש במדעי המוח )ביה"ס למדעי המוח(

הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז

ביולוגיה
ביולוגיה עם הדגש בביוטכנולוגיה
ביולוגיה עם הדגש באקולוגיה ואבולוציה
ביולוגיה ומדעי המחשב עם התמחות
בביואינפורמטיקה

תכנית לימודים משולבת לתואר ראשון במדעי
החיים ובמדעי הרפואה
מסלול מחקרי לתלמידים מצטיינים
מסלול דו-חוגי ביולוגיה וכימיה

ביוכימיה
גנטיקה
זואולוגיה
נוירוביולוגיה
מדעי הצמח
מיקרוביולוגיה
אקולוגיה ואיכות הסביבה
ביוטכנולוגיה
ביולוגיה תיאורטית ומתמטית
ביולוגיה של התא ואימונולוגיה
ביואינפורמטיקה

תכנית לימודים משולבת ביולוגיה-פיזיקה
תואר כפול בביולוגיה ובהנדסה ביו-רפואית עם הדגש במדעי המוח )ביה"ס למדעי המוח(
ביולוגיה ופסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח )ביה"ס למדעי המוח(
ביולוגיה ובלשנות עם הדגש במדעי המוח )ביה"ס למדעי המוח(

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

ביה"ס למדעי התרבות
ספרות )ספרות עברית וספרות כללית ,מקצועות הכתיבה הספרותית(
תרבות ערבית יהודית
אנגלית ולימודים אמריקניים ) אנגלית ,אנגלית ולימודים אמריקניים(
לימודי הערבית והאסלאם )שפה וספרות ערבית ,לימודי האסלאם(
לימודים קלאסיים :יוון ורומא ) רומית ,יוונית ,תרבות קלאסית(
תכנית במחקר התרבות
תכנית במחקר תרבות הילד והנוער
תכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW
לימודי תרבות צרפת
בית הספר לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע
פילוסופיה )חקר התודעה והקוגניציה(
תכנית פכ"מ למצטיינים – פילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה
המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן
בלשנות )בלשנות חישובית ,בלשנות וביולוגיה עם הדגש במדעי המוח(
תכנית בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה
תכנית לימודים במדעי הדתות
בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג
ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום )הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה או תרבויות המזרח
הקדום(
לימודי ישראל הקדום
היסטוריה של עם ישראל )לימודי ישראל(
פילוסופיה יהודית ותלמוד
מקרא
הלשון העברית ובלשנות שמית
בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ
היסטוריה כללית
היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
לימודי מזרח אסיה

התמחות בלימודי מזרח אירופה
לימודי אפריקה בתכנית בין-אוניברסיטאית

ביה"ס לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר
תואר ראשון :חינוך
תואר שני:
ייעוץ חינוכי
ייעוץ חינוכי התמחות בילדים עם צרכים מיוחדים
ייעוץ חינוכי עם התמחות בגיל הרך
לקויות למידה
לקויות למידה עם התמחות בחינוך ללקויי שמיעה
החוג למדיניות ומינהל בחינוך:
מינהל ומנהיגות בחינוך
מינהל ומנהיגות בחינוך – תכנית מרוכזת בשנה
מדיניות החינוך התמחות בחינוך דמוקרטי
מדיניות החינוך התמחות במערכות חינוך מקומיות וארציות
מדיניות החינוך התמחות בסוציולוגיה של החינוך
מדיניות החינוך התמחות בהיסטוריה ובפילוסופיה של החינוך
החוג לחינוך מתמטי ,מדעי וטכנולוגי :הוראת המתמטיקה )יסודי ועל-יסודי(
הוראת מדעי המחשב
הוראת המדעים וטכנולוגיה
טכנולוגיה ולמידה
התכנית לחינוך רב-לשוני

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
תואר ראשון :בוגר אוניברסיטה במשפטים LL.B.
תואר שני:
מוסמך אוניברסיטה במשפטים  LL.M.במסלול עיוני באחד התחומים שלהלן:
משפט אזרחי ,משפט מסחרי ,משפט ציבורי ,משפט פלילי ,משפט כללי
מוסמך אוניברסיטה במשפטים  LL.M.במסלול מחקרי עם עבודת גמר במסגרת מרכז צבי מיתר ללימודי
משפט מתקדמים.
מוסמך אוניברסיטה בדיני ישראל  M.A.במסלול מחקרי עם עבודת גמר במסגרת מרכז צבי מיתר ללימודי
משפט מתקדמים.
מוסמך אוניברסיטה במשפט מסחרי  LL.M.בשיתוף ביה"ס למשפטים של אוניברסיטת ברקלי.
מוסמך אוניברסיטה במשפט ציבורי  LL.M.בשיתוף ביה"ס למשפטים של אוניברסיטת נורת'ווסטרן.
תואר שלישי :דוקטור במשפטים  P.hDבמסגרת צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים.

הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
ביה"ס למדעי כדור הארץ
תכנית חד-חוגית במסלול מחקרי לתלמידים מצטיינים
תואר כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה )ביה"ס ללימודי הסביבה(
תכנית דו-חוגית במדעי כדור הארץ ובמתמטיקה
תכנית דו-חוגית במדעי כדור הארץ ובפיזיקה
תכנית דו-חוגית במדעי כדור הארץ ובמדעי המחשב
תכנית דו-חוגית במדעי כדור הארץ ובחוג מפקולטה אחרת
תכנית חד-חוגית בגיאוגרפיה וסביבת האדם מסלול למצטיינים
תכנית דו-חוגית בגיאוגרפיה וסביבת האדם עם חוג נוסף
משפטים וחוג לאחר תואר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם הדגש בלימודי סביבה
היסטוריה של המזרח התיכון וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם הדגש בלימודי סביבה
לימודי מוסמך בכל התחומים
ביה"ס לכימיה
תכנית חד-חוגית במסלול מחקרי לתלמידים מצטיינים
תכנית דו-חוגית בכימיה ובמתמטיקה
תכנית דו-חוגית בכימיה ובמדעי המחשב
תכנית דו-חוגית בכימיה ובפיזיקה
תכנית דו-חוגית בכימיה ובביולוגיה
תכנית דו-חוגית בכימיה ובמדעי כדור הארץ
תכנית לתואר כפול במדע והנדסת חומרים ובכימיה
תכנית דו-חוגית בכימיה ובחוג מפקולטה אחרת
לימודי מוסמך בכימיה
ביה"ס למדעי המחשב
תכנית חד-חוגית במדעי המחשב
תכנית משולבת במדעי המחשב ובמדעי החיים עם התמחות בביואינפורמטיקה
תכנית משולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב
מדעי המחשב ופסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח )ביה"ס למדעי המוח(
תכנית דו-חוגית במדעי המחשב ובחוג מפקולטה אחרת
לימודי תעודה במדעי המחשב
לימודי מוסמך במדעי המחשב
ביה"ס למדעי המתמטיקה
תכנית חד-חוגית במתמטיקה ב:
מגמת חקר ביצועים ,סטטיסטיקה ,מדעי המחשב ,עיונית ,שימושית
תכנית דו-חוגית במתמטיקה ובמדעי המחשב
מתמטיקה  +שתי חטיבות מורחבות )מתוך :פסיכולוגיה ,פילוסופיה ,כלכלה(
תכנית דו-חוגית במתמטיקה ובחוג מפקולטה אחרת
תכנית חד-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים
מגמת מדעי המידע
תכנית דו-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים ובמדעי המחשב
תכנית דו-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים ובחוג מפקולטה אחרת
לימודי מוסמך בכל התכניות
ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה
תכנית חד-חוגית בפיזיקה
תכנית משולבת בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
תכנית משולבת בפיזיקה ובביולוגיה
תכנית משולבת בפיזיקה ובמתמטיקה
תכנית דו-חוגית בפיזיקה ובחוג מפקולטה אחרת
לימודי מוסמך

ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
תכנית התואר השני בלימודי הסביבה
תואר כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה
היסטוריה של המזה"ת וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם הדגש בלימודי סביבה

הפקולטה לניהול – ביה"ס למוסמכים במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
 תואר ראשון בחשבונאות תואר ראשון בניהול מוסמך אוניברסיטה במינהל עסקים )(MBA מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול )(M.Sc מוסמך אוניברסיטה במינהל עסקים למנהלים מוסמך אוניברסיטה במינהל עסקים עם התמחות בניהול פיננסי  -מוסמך אוניברסיטה במינהל עסקים  -תכנית קלוג – רקנאטי מוסמך אוניברסיטה במינהל עסקים ) (MBAבהתמחות ניהול טכנולוגיה ,יזמות ,וחדשנות מוסמך אוניברסיטה במינהל מערכות בריאות )ממ"ב( ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול )(M.Sc. התנהגות ארגונית מימון  -חשבונאות -לימודי המשך לבעלי תואר מוסמך )לימודי תעודה(

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
לימודים לתואר דוקטור לרפואה )(M.D.
התכנית לתואר דוקטור לרפואה לבוגרי תואר ראשון
תכנית לימודים משולבת במדעי החיים ובמדעי הרפואה
תכנית לימודים לתושבי מדינת ניו יורק  -אמריקה
המדרשה לתארים מתקדמים ע"ש ד"ר מרים ושלדון ג' אדלסון
לימודים לתואר שני  M.Sc.ולתואר שלישי  Ph.D.במדעי הבריאות ובמדעי הרפואה
ביה"ס ללימודי המשך ברפואה
ביה"ס לבריאות הציבור
מוסמך בבריאות הציבור
מוסמך בבריאות בתעסוקה
מוסמך במינהל מערכות בריאות
ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר
ביה"ס למקצועות הבריאות ע"ש סטנלי שטייר :סיעוד; הפרעות בתקשורת; פיזיותרפיה; ריפוי בעיסוק

ביה"ס למדעי המוח

תואר ראשון :תכנית הלימודים בביולוגיה ובפסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח
תכנית הלימודים בביולוגיה ובבלשנות עם הדגש במדעי המוח
תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח
תכנית הלימודים בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח
תואר שני במדעי המוח

תכניות ייחודיות לתלמידים מצטיינים

התכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן
התכנית החד-תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן
לימודים בהתאמה אישית למצטיינים

