כט" .אמירים"
תכנית מצוינות בין-תחומית במדעי הרוח
מטרת התכנית לאפשר התמחות בתחום לימוד מסוים מחד ולהקנות לתלמיד/ה ידע נרחב והיכרות עם שיטות מחקר
בתחומים שונים .התכנית מכוונת לפיתוח חשיבה יצירתית ועצמאית ,תוך התמודדות עם מטלות מחקר בגישה
ביקורתית.
תלמידי/ות התכנית ישלבו לימודים בחוג בו בחרו עם לימודים מגוונים במסגרת תכנית "אמירים" .אופי הלימוד
בתכנית מבוסס על קריאה רבה ועל דיון בקבוצה קטנה בקורסים ייעודיים שהתכנית מציעה.

תנאי הקבלה
התכנית פתוחה בפני תלמידי/ות הפקולטות השונות באוניברסיטה העברית.
מועמדים/ות יתקבלו על סמך התנאים הבאים :
 .1עמידה בסף הקבלה שנקבע ע"י המדור לרישום וקבלה באוניברסיטה.
 .2שקלול של הציון הפסיכומטרי וציוני הבגרות.
 .3פטור מלימוד אנגלית.
על המועמדים/ות להירשם לתכנית במשרד לקבלת תלמידים )כמו לכל חוג אחר(.
הנרשמים/ות עוברים/ות תהליך הקבלה לתכנית הכולל משימות כתיבה וראיון קבלה אישי.

תכנית הלימודים
הלימודים מתנהלים במסגרת המסלול הדו-חוגי בלבד ,כלומר ,לימוד בתכנית מחייב לימוד של חוג נוסף.
מתכונת הלימוד היא בצורה של שיעורים בכיתת לימוד קבועה לכל מחזור .היקף הקריאה ,הכתיבה והלימוד העצמי
נרחב מהרגיל .הציפייה של צוות ההוראה היא שעליו לאתגר את הלומדים/ות בה.
על התלמידים/ות בתכנית להשלים במהלך  3שנים מכסה של  64נ"ז כולל לימודי שפה זרה עד רמת  B1וכן קורס
מתכנית "אבני פינה" מהתחום הניסויי בהיקף  2נ"ז )פרטים על מסלולי הלימודים ראו בעמ' .(52
לימודי שפה
תלמידים שבמהלך לימודיהם יבחרו ללמוד קורסי שפה במסגרת חילופי סטודנטים יזכו להכרה בנ"ז במסגרת הכללים
המקובלים בפקולטה למדעי הרוח.
תלמידים שילמדו חלק מלימודי השפה שלא תמורת נ"ז יוכלו להשלים את הנקודות החסרות להשלמת  16נ"ז שפה,
באמצעות קורסי מיומנויות אקדמיות בשפה הנלמדת.
תלמידים הלומדים בחוג השני שלהם שפה ברמת מתחילים בהיקף של  8נ"ז ,ילמדו את רמת המתקדמים וקורסי
מיומנויות אקדמיות בשפה זו במסגרת אמירים .כמו כן ,ילמדו קורסי בחירה נוספים מחוץ לחוג עד להשלמת  64נ"ז
וכן קורס מתכנית "אבני פינה" מהתחום הניסויי בהיקף  2נ"ז )פרטים על מסלולי הלימודים ראו בעמ' .(52
תלמידים הבאים לא יחויבו בלימודי השפה במסגרת אמירים:
 .1המחויבים בלימודי שפה בשתי הרמות בחוג השני שלהם
 .2תלמידים המגיעים עם כישורי שפה ברמה  B1ומעלה  -יתבקשו להציג תעודה רשמית ממוסד אקדמי מוכר
או אישור סיום לימודים בשפת היעד ברמה תיכונית ומעלה
התלמידים הללו יסיימו את לימודיהם ב 60-נ"ז ,כולל קורס מתכנית "אבני פינה" מהתחום הניסויי בהיקף  2נ"ז
)פרטים על מסלולי הלימודים ראו בעמ' .(52
תלמידי/ות תכנית "אמירים" פטורים/ות מחובת לימוד קורס החובה הפקולטטי "מיומנויות הקריאה והכתיבה"
לתלמידי/ות הפקולטה למדעי הרוח.
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תכנית הלימודים
על התלמידים להשלים מכסה של  66נ"ז במהלך  3שנים.
שנה א'
שפת מחקר ברמת מתחילים
כתיבה אקדמית באנגלית
קריאה מודרכת בטקסטים פילוסופיים
קורסים עיוניים
שנה ב'
שפה מחקר ברמת מתקדמים
קריאה מודרכת – הגות מודרנית
קורסים עיוניים
עבודה סמינריונית1
שנה ג'
קורסי בחירה מהפקולטה למדעי הרוח
סדנה מסכמת
קורסים עיוניים
עבודה סמינריונית
קורס מתכנית "אבני פינה"  -תחום ניסויי2
סה"כ

8
4
2
12
26

נ" ז
נ" ז
נ" ז
נ" ז
נ" ז

8
2
14
ללא
24

נ" ז
נ" ז
נ" ז
נ" ז
נ" ז

6
2
6
ללא
14

נ" ז
נ" ז
נ" ז
נ" ז
נ" ז
נ" ז
נ" ז

2
66

תלמידי השילוב "אמירים-פכ"מ" יילמדו ב"אמירים" סה"כ  60נ"ז )מכסת קורסי הבחירה שיש להשלים  2נ"ז במקום
 6נ"ז( .כמו כן אצל תלמידי/ות פכ"מ ,תוגש עבודה סמינריונית אחת בלבד במסגרת הלימודים ב"אמירים" ,וזאת בתנאי
שמבין שתי העבודות הסמינריוניות הנוספות שתוגשנה בפכ"מ ,אחת תהיה בתחום הפילוסופיה.
תנאי מעבר משנה לשנה :עמידה בכל מטלות התכנית במועדן ,בציון ממוצע של _._90
יש לסיים את תכנית "אמירים" תוך שלוש שנים .זאת למעט סטודנטים/ות בשילובים מסוימים ,הרשאים/ות לסיים
את התכנית במשך ארבע שנים )המלגה בכל מקרה ניתנת לשלוש שנים בלבד(.
התכנית כוללת גם שלל פעילויות מחוץ לקורסים הרגילים .חלק מפעילות זו קשורה למועדון התכנית )ערבי עיון ,יציאה
משותפת לסיורים או מופעים( ,וחלקה קשור לפעילויות העשרה שמוצעות ללומדים/ות בתכנית באופן רציף .הציפייה
מהלומדים/ות בתכנית היא להשתתפות רציפה גם בפעילויות הללו.
ראש/ת התכנית עשוי/ה להחליט על הפסקת לימודיו/יה של תלמיד/ה שלא עמד/ה בדרישות התכנית ,ובמידה
וממוצע הציונים נופל מתחת למה שסביר לצפות מסטודנט/ית מצטיין/ת .דין תלמידים/ות אלה כדין תלמידים/ות
המחליפים/ות חוג במהלך לימודיהם.

עבודות בכתב
בכל קורס יוגשו מספר מצומצם של מטלות שוטפות ועבודה מסכמת.
כמו כן במהלך הלימודים יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות בשניים מן הקורסים שנלמדו במהלך התכנית :בשנים ב'
ו/או ג'3.

מלגות
תלמידים/ות המתקבלים/ות לתכנית פטורים/ות משכר לימוד .הפטור משכ"ל הוא למשך שלוש שנים ,אך המשך קבלת
פטור משכר הלימוד תלוי בהישגי התלמיד/ה בכל שנה.
התכנית מעוגנת בפקולטה למדעי הרוח.
פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות התכנית ,חדר  ,4303בימי א' בין השעות  14:30 – 11:30ובימי ב'-ה' בין השעות
 ,13.00-10.00טל' .02-5880031
כתובת אתר התכניתhttp://amirim.huji.ac.il :

 1כתיבת העבודה אינה מזכה בנ"ז ,אך ציון העבודה יי חשב בשקלול הסופי לתואר כ 4-נ"ז.
 3הסבר ראו עמ'  52ואילך.
 4כתיבת העבודה אינה מזכה בנ"ז ,אך ציון העבודה יי חשב בשקלול הסופי לתואר כ 4-נ"ז.
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