לימודי העשרה
החל מסמסטר חורף תשע"ג – בכל המסלולים לתואר ראשון ,למעט המסלולים ברפואה
ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,על הסטודנט/ית להשלים במהלך לימודיו לתואר
לפחות  6נקודות מתוך רשימת המקצועות שהוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כ-
לימודי העשרה ועוד  4נקודות בחירה חופשית בפקולטה ארבע שנתית או עוד  2נקודות בחירה
חופשית בפקולטה תלת שנתית .לא מומלץ לסטודנטים חדשים ללמוד מקצועות העשרה בשנת
הלימודים הראשונה .מומלץ ללמוד את מקצועות החובה בלבד.

להלן רשימת מקצועות העשרה המוצעים בסמסטר אביב תשע"ט
(סה"כ  2נקודות לכל מקצוע) נכון ל2.1.19-
 – 014318הסביבה בעידן הטכנולוגי – פרופ'/ח יוחאי כרמל
 – 324245המורשת האדריכלית של קריית הטכניון  -עומרי זליכה/אורליה קירמאיר
 – 324246חשיפה למחקר בטכניון – פרופ' אורית חזן
 – 324284חינוך בסין ובישראל – ד"ר אביטל בינה פולק
 – 324285הגירה ,עיור ושינוי חברתי בסין– ד"ר אביטל בינה פולק
 – 324290היסטוריה של רפואה וחומרי מרפא – פרופ' אפרים לב
 – 324291חיי היהודים באגן ים התיכון בימה"ב– פרופ' אפרים לב
 – 324292משפט ,שיוויון וצדק חברתי  -עו"ד תמר גוטגוילד כהן
 – 324294יסודות ההגות היהודית בעת החדשה – הרב אלעד דוקוב
 – 324297אישים בתנ"ך לאור זמננו – הרב אלעד דוקוב
 – 324298מן התנ"ך ועד למשפט הישראלי החדשני – ד"ר תמר כץ פלד
 – 324395מדע טכנולוגיה ומוסר – ד"ר דינה רפאל
 – 324428מנהיגות וזהות – הרב אלעד דוקוב
 – 324430נשים יהודיות בימ"ב-מעמד ,הלכה ,חברה – ד"ר אלכס טל
 – 324433השואה בראי הקולנוע – ד"ר פנינה רוזנברג
 – 324436עולמות מוסיקליים– ד"ר דן כהן
 – 324439יסודות באמנות יפן – מר אלי לנצמן
 – 324441פרקים נבחנים בתולדות האמנות– ד"ר עדה סג'רה
 – 324442משפט העבודה בישראל – עו"ד תמר גוטגוילד כהן ו -עו"ד דורון שירצקי
 – 324445הסתגלות למצבי לחץ – גב' דליה פלד
 – 324451מחלוקת ופולמוס בספרות חז"ל – ד"ר יונתן שגיב
 – 324454מבוא לפילוסופיה של המדע – ד"ר רמי גודוביץ
 – 324456חשיבה #ביקורת ויצירה – ד"ר אילה קניג
 – 324457מוזיאולוגיה וטכנולוגיה – ד"ר אילה קניג
 – 324460מחשבה מדינית יהודית עד העת החדשה – ד"ר יוחאי מקבילי
 – 324461מודרניזם בתיאטרון – ד"ר ארז מעין
 – 324524התיאטרון הקלאסי #מיתוס מקבל גוף – ד"ר ארז מעין
 – 324904מזרח תיכון עת חדשה  #תמורות ,שינויים– פרופ' מחמוד יזבק
 – 324906היסטוריה פוליטיקה – קוריאה המודרנית– ד"ר גיא פודלר
 – 324932הבית הים תיכוני במבט היסטורי – ד"ר רון פוקס
 – 324943מרחב ,גבולות וקדושה בארץ ישראל – ד"ר אייל בן אליהו
 – 324944התקשורת בעידן המידע – ד"ר יניב לויתן
 – 324945הסכסוך הסוני  -שיעי באיסלם – ד"ר ירון פרידמן
 – 324949הקולנוע האירופאי של המאה העשרים – ד"ר איבון קוסלובסקי גולן
 – 324955תולדות המחשבה המדינית – ד"ר אסף תורג'מן
 – 324959פרט ומשפחה בראי החברתי – ד"ר תחיה עשת
 – 324965הקריירה האנושית ,תולדות האדם הקדמון – פרופ' דני נדל

 – 324966התבוננות בחוויה המוסיקלית – ד"ר רועי אופנהיים
 – 327974מגה-חיים בעידן הסינגולרי – ד"ר ליאת בן דוד
 – 324986מודיעין ובטחון לאומי – ד"ר אייל פסקוביץ
 – 324988ארכיאולוגיה של התקופה הצלבנית – ד"ר רביע חמיסה
 – 324992סוגיות אתיות במרחב האישי והציבורי – ד"ר דינה רפאל
 – 324994פוליטיקה וחברה במזרח אסיה– ד"ר גיא אלמוג
 – 324995מחוות ,הבעות ושפת גוף – ד"ר גיל פישהוף
 – 324996מלחמה ומדע בדיוני בסוף המאה ה - 19-ד"ר מיכל דליות
 – 324997יוון הקלאסית #ערש תרבות המערב – ד"ר איל מאיר

