
  טתשע"  תכנית לימודיםידיעון/

 "של המדעים "מוסמך אוניברסיטה בהיסטוריה ופילוסופיה   תואר שני

 פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית""מרוכזת תכנית 

 . שעות סמסטריאליות )ש"ס( מורכבת ברובה מסמינרים עיוניים 36תכנית הלימודים כוללת 

  14:00עד  08:00ובימי שישי בשעות  20:30עד  15:00 אחה"צ בשעות הלימודים מתקיימים בימי חמישי

 ונמשכים שלושה סמסטרים רצופים

 שעות סמסטריאליות 36תכנית הלימודים הינה במסלול העיוני וכוללת 

 458כיתת סמינר בנין גילמן , קומה רביעית , 

 (456)כאשר מתקיים שיעור מקביל, הלימודים מתקיימים גם בכיתה הסמוכה, כיתה מס  

 

 שימו לב, סמסטר ב', יש בחירה ,יש לבחור בין שני קורסים הנלמדים במקביל.

 מספר מקומות מוגבל בכל קורס. תנתן עדיפות ברישום לקורסים אלה לתלמידים אשר שלחו את בחירתם .
 

 תכנית פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית

 

 תשע"ט

 

 630מסגרת 

 2018/1סמסטר א' 

 

 ש"ס 2   חברתיות של ידעהיסטוריות  1659.5045.01

   חדר עיון ע"ש 458 גילמן 17-15 ה' שיעור סמ' א' ד"ר אורי רוטלוי

 

 

 ש"ס 4    פוליטיקה ביקורתית 1659.5015.01

 חדר עיון ע"ש 458 גילמן 21-17 ה' סמינר סמ' א' ד"ר אילנה ארבל

 

 ש"ס 2    מבוא לפילוסופיה של המדע 1659.5002.01

 חדר עיון ע"ש 458 גילמן 10-8 ו' שיעור סמ' א' ד"ר יוסף יצחק

 

 ש"ס 2   מבוא לתולדות המחשבה המודרנית 1659.5023.01

 חדר עיון ע"ש 458 גילמן 12-10 ו' שיעור סמ' א' ד"ר עידן שמעוני

 

 ש"ס 2   תרגיל צמוד לתולדות המחשבה המודרנית 1659.5023.02

 חדר עיון ע"ש 458 גילמן 14-12 ו' תרגיל סמ' א' ד"ר עידן שמעוני

 

 ש"ס 2   תרגיל צמוד לתולדות המחשבה המודרנית 1659.5023.03

 455 גילמן 14-12 ו' תרגיל סמ' א' ד"ר יקותיאל שהם

 

 



 2018/2סמסטר ב' 

 : בין קורס ד"ר גדי לבין קורס ד"ר חלוזין קורס לבחירה

 

    ש"ס 3   מושגים מדעיים, מושגים פוליטיים: מהו מושג? 1659.5044.01

 456 גילמן 18-15 ה' סמינר סמ' ב' ד"ר לין חלוזין דברת

 או

 ש"ס 3   ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור מושגי של מרכיבי התרבות הדי 1659.5041.01

 חדר עיון ע"ש 458 גילמן 18-15 ה' סמינר סמ' ב' ד"ר נועה גדי

 

 ש"ס 3    פילוסופיה, המדיום והמסר 1659.5024.01

  חדר עיון ע"ש 458 גילמן 21-18 ה' סמינר סמ' ב' ד"ר בידרמן שי

 

 : בין קורס ד"ר רפפורט לבין קורס ד"ר נור קורס לבחירה

 

 ש"ס 2 סוציולוגיה של הרשת -עידן הסייבר:חברה,טכנולוגיה וידיעה 1659.5037.01

 455 גילמן 10-8 ו' סמינר סמ' ב' ד"ר עופר נורדהיימר נור

 או

 ש"ס 2   טכנולוגי מתהווהפרטיות בעולם  1659.5042.01

 חדר עיון ע"ש 458 גילמן 10-8 ו' סמינר סמ' ב' ד"ר מיכל רפפורט

 

 

 ש"ס 4   סוגיות עכשוויות בתרבות הדיגיטלית 1659.5038.01

 חדר עיון ע"ש 458 גילמן 14-10 ו' סמינר סמ' ב' ד"ר וייסמן כרמל

 

 

 2018/3סמסטר קיץ 

 ש"ס 4 הרשת:הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטאלצלם בחברת  1659.5031.01

 חדר עיון ע"ש 458 גילמן 19-15 ה' סמינר סמ' ק ד"ר חיים דעואל לוסקי

 

 ש"ס 2    סיבתיות בפילוסופיה ובמדע 1659.5043.01

 חדר עיון ע"ש 458 גילמן 21-19 ה' סמינר סמ' ק ד"ר יוסף יצחק

 

 ש"ס 4   פילוסופיה סינית על הרשת -דאו וירטואלי  1659.5007.01

 חדר עיון ע"ש 458 גילמן 12-8 ו' סמינר סמ' ק פרופ' יואב אריאל

 

 ש"ס 2  ידיעה ברשתות-עידן הסייבר: חברה,טכנולוגיה וידיעה 1659.5028.01

 חדר עיון ע"ש 458 גילמן 14-12 ו' סמינר סמ' ק ד"ר בועז מילר

 

 

 



 
 ש"ס 36  סמסטרים ברצף 3 סה"כ 

 

 בחינת גמר

 על אחת מתוך שתי עבודות סמינריוניות  בחינת גמר בע"פ                    1659-9998-01  קורס מספר

 
 

 

 שנת לימודים מהנה ופוריה !

 4.10.2019סיום לימודים יום שישי   18.10.2017תחילת לימודים יום חמישי  

    11.01.2019  עד לתאריך 18.10.18 א' סמסטר   2018/1

    31.05.2019  עד לתאריך 14.02.19 סמסטר ב'   2018/2

  4.10.2019  עד לתאריך 04.07.19 סמסטר קיץ  2018/3

 

 4.10.19 -18.10.18שנת לימודים תשע"ט  1659 מועדי ההגשה  של תכניתנו

 לא תנתנה אורכות נוספות !: הגשת עבודות נענתהלאורכה בקשתנו ל

 

 ללא שינוי משאר האוניברסיטה   5.5.19  סמ׳ א׳ -
 

 משאר האוניברסיטה בכדי לאפשר את השלמת העבודות לאחר סיום הלימודים. דחיה של שבועיים  6.10.19  סמ׳ ב׳ -

 
 

 משהאוניברסיטה נותנת לסמסטר ב׳. שבועיים יותרשלושה וחצי חודשים לאחר סיום הסמסטר,  12.1.19 סמ׳ קיץ -

 

 5.5.19 –ללא שינוי משאר האוניברסיטה  סמ׳ א׳ -
 משאר האוניברסיטה בכדי לאפשר את השלמת העבודות לאחר סיום הלימודים. דחיה של שבועיים - 6.10.19 סמ׳ ב׳ -
 משהאוניברסיטה נותנת לסמסטר ב׳. שבועיים יותרשלושה וחצי חודשים לאחר סיום הסמסטר,  –12.1.20 סמ׳ קיץ -

 

 

 


