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 החוג לפילוסופיה
 

 2016באוגוסט  7

 אל: תלמידי החוג לפילוסופיה

 במסלול החד חוגי
 

 שלום רב,

 לסטודנטים החדשים והממשיכים ברוכים הבאים וברוכים השבים לחוג לפילוסופיה. 

 30.10.2016תחל בתאריך: ז שנת הלימודים תשע"

 .וברצוננו להביא לידיעתכם פרטים חיוניים לצורך הרכבת מערכת השיעורים לשנה"ל תשע"

 

 הרישום לתלמידי המסלול החד חוגי )לכלל השנים( של החוג לפילוסופיה ייערך 

 במזכירות החוג  11:00-13:00בשעות  22.09.2016', הביום 

 )ו/או דרך המייל(
תעודת זהות, שמות ומספרי קורסים ובכל מקרה לוודא )לבקשות באמייל, יש לפנות עם מספר 

 היטב את הרישום לקורסי הלימוד(.

 

 

  הקלדת שינויים:

התאריכים: ניתן יהיה לבצע שינויים ברישום )הוספת או הורדת קורסים( בין 

   6.11.16  ועד    25.10.16

 לצורך הרישום לחוג אנו מצרפים:

 שנה א' ושנה ב' בחוג לפילוסופיה. א. רשימת שעורי ותרגילי חובה לתלמידי

של התלמיד  חובה להצטרף ל"רשימת קשר אלקטרונית" על ידי כתובת אמייל זמינה. ב

 "(. STUDYבאוניברסיטה )"

 .http://list.haifa.ac.il/mailman/admin/philosהצטרפות דרך הכתובת:  

 

סטודנטים ותיקים מתבקשים לעדכן את מינהל תלמידים ומזכירות החוג במייל במידה וישנם 

 שינויים בפרטיהם האישיים.

 

 

 

http://list.haifa.ac.il/mailman/admin/philos
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  שימו לב:

 ייתכנו שינויים/תוספות בקורסי הלימוד מעת לעת, לכן, נא להתעדכן ביום הרישום ולהגיע  

 מוכנים עם מערכת מסודרת הכוללת אופציות לשינוי לרישום.

 www.haifa.ac.ilרשימת קורסים עדכנית ניתן לראות כל הזמן באתר אוניברסיטת  חיפה :  

 /http://philo.haifa.ac.il/index.php/heאו באתר החוג לפילוסופיה : 

 

החד חוגי  במסלולעל מנת להקל עליכם בבניית המערכת, אנא קראו היטב את ההוראות הבאות 

 נקודות זכות הכוללת:  120על התלמידים להשלים תוכנית לימודים של  

 תוכנית הלימודים לשנה א':

 קורסי חובה לשנה א:

 סמסטר א:

 . רציונליזם ואמפיריציזם 1

 01א107.1185מספר קורס: 

 01א107.1186תרגיל ברציונליזם ואמפיריציזם 

)חובה להירשם גם לשיעור וגם ולתרגיל, ברישום המומחשב, יש להירשם קודם לתרגיל ואחר כך  

 לשיעור(.

 סמסטר ב:

       . לוגיקה פורמלית                2
 01א107.1620מספר קורס: 

                                                            01א107.1621תרגיל בלוגיקה פורמלית 

)חובה להירשם גם לשיעור וגם ולתרגיל, ברישום המומחשב, יש להירשם קודם לתרגיל ואחר כך  

 לשיעור(.

   . מבוא לפילוסופיה יוונית 3

  01ב107.1138מספר קורס: 

 01ב107.1139תרגיל בפילוסופיה יוונית 

ואחר כך )חובה להירשם גם לשיעור וגם ולתרגיל, ברישום המומחשב, יש להירשם קודם לתרגיל 

 לשיעור(.

 

 קורסי חובה לשנה ב:

       . תורת ההכרה1

   01ב107.2300מספר קורס: 

 

http://www.haifa.ac.il/
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       . מבוא לאתיקה2

 01א107.2700מספר קורס: 

 

 . כתיבה פילוסופית3

 01א107.2001מספר קורס: 

 

 בנוסף, להזכירכם: 

, לכל אורך 3-ו 2מקורסי בחירה וסמינריונים מדרג   נ"ז 98עליכם ללמוד עוד  

 התואר הראשון.

 חלוקת הנקודות כפי שהיא מופיעה בשנתון הינה:

 , 3בדרג  26נקודות בפילוסופיה )כולל קורסי חובה(, מהן לפחות  72-90

 (2)כל השאר יכולים להיות מדרג 

  נקודות בלפחות שני חוגים אחרים. 30-48 -ו

בדרך כלל )אבל לא בהכרח( הלימודים בחוגים אחרים יהיו במסגרת מקבצים מהחוג ללימודים 

 תחומיים.  -רב

 

 דרך הרוח
 

, תשע"ו זאת לימודיהם בתשע" שהתחילועל כל תלמידי התואר הראשון בפקולטה למדעי הרוח 
נ"ז, במסגרת לימודי תכנית ההעשרה  6קורסים בהיקף כולל של  1-3ללמוד   או תשע"ה

 . האוניברסיטאית "דרך הרוח"
 .קורס מהחוג שלו ו/או מתחום לימודיואין התלמיד רשאי לקחת 

הרישום יתבצע תחת תוכניות הלימודים של התלמיד והציון ישוקלל בציון הסופי. ניתן ללמוד 
כנית הינו תנאי לקבלת בתכנית ההעשרה בכל אחת משנות הלימוד לתואר וסיום הלימודים בת

 תואר בוגר.
 

: התכנית רשימת הקורסים ופרטים נוספים על התוכנית ניתן למצוא באתר
http://woh.haifa.ac.il 

 
 , מרכזת התכניתעדי וקסלר גב' לפרטים:

 amoshkatel@univ.haifa.ac.ilאלקטרוני: -דואר    04-8240124טלפון: 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://woh.haifa.ac.il/
http://woh.haifa.ac.il/
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 חובת הגשת סמינרים:

שלוש בחוג )אצל לפחות שני , ארבע עבודות סמינריוניות בנוסף לשיעורים,  עליכם  להגיש

 מרצים שונים( ואחת בחוג אחר.

 

 חשוב לציין:

מוטלת על התלמיד האחריות על הרכבת המערכת, עמידה בתנאי המעבר והלימוד 

 בלבד!

הקפידו להוציא תדפיס קורסים מעודכן ולבדוק אם הרישום בוצע לשביעות אנא 

 רצונכם.
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 מידע כללי:

 . פרופ' שאול סמילנסקיראש החוג: 

 , מגדל אשכול.19א', קומה 1906חדר מספר: 

 research.haifa.ac.ilsmilsaul@ניתן לפנות אליו באימייל:

 

 לפילוסופיה: מזכירות החוג

  אמבר בן שושןגב' לראש החוג:  תמנהלי תעוזר

 גב' דקלה בן סימוןמזכירת החוג: 

 .1902חדר  ,19, קומה מזכירות החוג נמצאת במגדל אשכול

 .אנא הקפידו על כך. 12 -10  :ה' בין השעות -שעות הקבלה במזכירות החוג הן בימים א'

  .04-8249735 :, מספר פקס04-8240902/3 מספרי הטלפון במזכירות החוג:

 Email : ashushan@univ.haifa.ac.il –ת ה וניתן ומומלץ לפנות באמצעות כתוב

                                                                                   dbensimon@univ.haifa.ac.il 

 

 לתלמידי תואר ראשון:יועץ 

 . ליאור לויד"ר , "אהב צתבמקרים של בקשות מיוחדות ניתן לפנות ליוע

 יפורסמו במהלך שנת הלימודים.  קבלה השעות 

 Llevy1@univ.haifa.ac.ilגם באימייל:  הניתן לפנות אלי

 

 של החוג: המודעות ותלוח

הינו הקשר העיקרי  "הודעות"האלקטרוני הנמצא באתר החוג תחת לשונית:  לוח המודעות

ביניכם לבין מזכירות החוג. באמצעותו תקבלו מידע על: שעות הקבלה של מורי החוג, מועדי 

  , בבנין אשכול19נמצא ליד מזכירות החוג בקומה ה נוסף לוח מודעות בנוסף, קיים. ערעורים ועוד

 

 חיפוש קורסים ומרצים:

 מרצים, דרך אתר האוניברסיטה בתפריט -ניתן לחפש קורסים ומרצים גם במערכת קורסים

 תפריט "חיפוש קורסים ומרצים". -"שירותים לסטודנט", תת

 :חדרי הלימוד

תוכלו לוודא את מספרי החדרים בהם נערכים הקורסים אליהם נרשמתם עם תחילת הסמסטר על 

 , באתר החוג ובפורטל האוניברסיטה. גבי לוחות המודעות של החוג

 ביטולי שיעורים:

 מידע על ביטולי שיעורים על בסיס יומי ניתן לקבל:

mailto:dbensimon@univ.haifa.ac.il
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"שירותים לסטודנט", תת תפריט "מידע  באתר האינטרנט של האוניברסיטה, תחת תפריט

 לפני הגעה לשיעורים נא לוודא ביטולי שיעורים. ושירותים לסטודנט".

 

 :ועבודות חינות ציוניםב

 בלבד! של האוניברסיטה באתר האינטרנט  . ציונים סופיים ניתן לקבל  1      

  ציונים, עבור מועד א' וב' ואו ציוני עבודות יפורסמו מעת לעת באתר החוג וציונים סופיים        

        יפורסמו בפורטל של הסטודנטים באתר האוניברסיטה.בלבד        

*( וטופס 2למזכירות החוג , יש לצרף לכל עבודה "טופס הגשת עבודות" ). עבודות יש למסור 2

 "הצהרת יושר" אשר ממוקמים מימין לכניסה למזכירות החוג ובאתר החוג תחת: "טפסים".

 . עבודות מוחזרות ניתן לקבל במזכירות החוג בשעות הקבלה.3

בחינות וציונים וכן . הינכם מתבקשים לקרוא בעיון את הפרקים בשנתון הדנים בנושאי: 4

 את תקנון הלימודים המפרט את הזכאות לבחינה במועד חריג.

 

 

 

 

 מועדים להגשת עבודות בחוג לפילוסופיה:

 לסיום כל החובות בקורס לימוד המועד האחרון

 )עבודות סמינריוניות, עבודות רגילות, תרגילים וכל מטלה אחרת בקורס( הנו כדלקמן:

 עד סוף סמסטר ב' –לשיעורים של סמסטר א' 

 .עד תחילת סמסטר א' העוקב –לשיעורים של סמסטר ב' 

 בתאריכים אלו.ואו להקל מורה הקורס רשאי להחמיר 

 

 לכולכם,ומהנה  שנה טובה פוריה

 

 


