שם החוג :היסטוריה כללית
כתובת אתר אינטרנטhttp://history.haifa.ac.il :
חוג לימודים לב"א
יו"ר הועדה החוגית :פרופ' ערן שלו
מטרת הלימודים
יעדם של הלימודים בחוג הוא להקנות לתלמידים ידע וכלים להבנת תהליכים היסטוריים
עם דגש על ההיסטוריות של אירופה ואמריקה היונקות מן המורשות של יוון ,רומא
והתרבות הנוצרית .כמו כן נדונים קשרי הגומלין של תרבויות מערביות עם חלקי עולם
אחרים .תכנית הלימודים בחוג מציעה מגוון קורסים העוסקים בסוגיות בתחומי
ההיסטוריה הפוליטית -מדינית ,החברתית ,הכלכלית ,התרבותית והמגדרית.
במשך לימודיהם התלמידים נחשפים למגוון רחב של אסכולות וזרמים בחקר ההיסטוריה.
הלימוד נעשה בדרכים מגוונות המשלבות הרצאות ,דיונים הדרכה אישית ,סיורים והוראה
מקוונת ,תוך שימוש באמצעים אודיו-ויזואליים.
הסגל האקדמי של החוג מורכב מטובי החוקרים בתחומם .חברי וחברות החוג זכו בעבר
ובהווה בפרסים משמעותיים (פרס ישראל ,בפרס אמ"ת) וממשיכים לפרסם מחקרים
מובילים בזירה הבינלאומית.
הלימודים בחוג מעניקים השכלה רחבה ההכרחית להבנת העולם הגלובלי ומפתחים יצירת
יכולות אינטגרטיביות של תחומי דעת שונים .בוגרי החוג מפתחים גם יכולות כעיבוד
נתונים ,ניתוח אנליטי ומדעי והבנת תהליכים ארוכי וקצרי טווח המכשירים לעבודה
בסביבה התובענית של העולם המודרני הדינמי .בשל כך ,אפשרויות התעסוקה מגוונות
ובוגרי החוג מועסקים בין היתר במסגרות שונות של הוראת ההיסטוריה ,משרדים
ממשלתיים ,מוסדות ציבור ,תקשורת ,מוזיאונים ועוד.
תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג ,כמפורט
באתר האוניברסיטה ,כולל רמת אנגלית מתקדמים א'.
מבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים במסלול הדו-חוגי ( )108101-21-01ובמסלול החד-חוגי (108101-21-
 .)01הלימודים מקיפים ארבע תקופות – העת העתיקה ,ימי הביניים ,העת החדשה והעת
החדישה .בכל תקופה ותקופה ניתנים מדי שנה קורסים רבים ושונים ,הבוחנים תהליכים
מרכזיים בתולדות העולם העתיק ואירופה ובתולדות ארה"ב ודרום אמריקה .במסגרת כל
תקופה נלמדים שיעורים פרונטליים ,שיעורים מתקדמים ,וסמינריונים .שפה זרה ברמת
מתחילים (סמסטר א'+ב') ,סדנא לאוריינות מחשב מתוקשב וקורס החובה מבוא
להיסטוריה עולמית.

המסלול החד-חוגי נועד להרחיב את השכלתם ההיסטורית של התלמידים כמו גם להעמיק
את ידיעותיהם בנושאים ספציפיים לפי בחירתם .מסגרת זו מאפשרת לתלמידים לבחור
מקבצי לימוד מחוגים אחרים הנושקים לתחום בו בחרו ומכשירה אותם לגישה רב-
תחומית .בתואר הראשון החד-חוגי מושם דגש על הקניית תשתית ידע ,חשיבה בקורתית
ויסודות המחקר המדעי וההיסטורי ,הסוללים את הדרך להתמקצעות בתחום ובכלל.
החל משנת הלימודים תש"פ ,כל סטודנט בחוג רשאי לבחור קורסים מתחומים משיקים,
מתוך מאגר קורסים פקולטתי ,עד  12נ"ז (כאשר  6הנ"ז של אשכולות ההעשרה
האוניברסיטאיים הן חלק מ 12נ"ז אלו) .קורסים אלו יחליפו את הקורסים המתקדמים
ממכסת הבחירה (עדיין יש לקחת בחוג מתקדם אחד מכל תקופה –  4מתקדמים סה"כ
והשאר ועוד שלושה קורסים ( 12נ״ז) לבחירה – או מהיצע הקורסים בחוג ,או המאגר
הפקולטתי ,או קורסי ההעשרה בכפוף לרשימה המפורסמת באתר דרך הרוח ולתקנון).
החלת משנת הלימודים תשפ"א על כל תלמיד לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה ללמוד
את אחד מאשכולות העשרה כמפורט באתר:
https://eshcolot.haifa.ac.il/

תואר ראשון במדעי הרוח הדיגיטליים ()Digital Humanities
תכנית לימודים חדשנית לתואר ראשון המקנה ידע טכנולוגי וכלים מתקדמים במחקר
היסטורי.
משך הלימודים
שלוש שנים
יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים הרלוונטיים (החוג להיסטוריה וגם החוג
למערכות מידע).
רשימת הקורסים:
שנה א':
 מבוא לעת עתיקה (חובה) –  2נ"ז.-

מבוא לימה"ב (חובה) –  2נ"ז.

-

מבוא לעת חדשה (חובה) –  2נ"ז.

-

מבוא לעת חדישה (חובה) –  2נ"ז.

-

מבוא להיסטוריה עולמית (חובה ביה"ס להיסטוריה) –  4נ"ז.

-

שנה ב':
-

שפה זרה אירופאית ברמת מתחילים (כמפורט בשנתון ,שנה אחת ,סמסטר א' +ב')
–  4נ"ז.

קורסים מתקדמים חובה :קורס מתקדם אחד בכל תקופה –  4נ"ז כל קורס (- 16
נ"ז).
קורס מתקדם חמישי לבחירה –  4נ"ז.

שנה ג':
 שני קורסים סמינריונים 6 ,נ"ז כל אחד (בשני תחומים שונים מבין ארבעתהתקופות בחוג ,סה"כ  12 -נ"ז).
תלמידי התוכנית למדעי הרוח הדיגיטליים ילמדו  12נ"ז בתוכנית למדעי הרוח
הדיגיטליים.
ניתן ללמוד את קורס הבחירה החמישי בשנה ג' במקביל לסמינרים.
סה"כ:
שנה א' –  16נ"ז.
שנה ב' –  20נ"ז.
שנה ג' –  12נ"ז.
קורסי מדה"ר הדיגיטליים –  12נ"ז.
------------ ----------------------------סה"כ  60 -נ"ז

