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מטרת הסמינר
היכרות עם הגישות המרכזיות בהתפתחות התיאוריה של היחסים הבינלאומיים .בכדי להשיג מטרה זו
מוצגות המחלוקות המרכזיות בתחום זה .במהלך הקורס יתודע הסטודנט לנושאים ולתיאוריות אשר
התפתחו בתחום המחקר במשך המאה ה 20-עם דגש מיוחד על התאוריות בנות זמנינו .הקורס מתחיל
במסגרת הויכוח הפרדיגמטי בדיסציפלינה ,ממשיך בתיאוריות הקשורות לגישות המתחרות ,ומסתיים במיפוי
הקונפליקטים המרכזיים בפוליטיקה העולמית.
חובות כל סטודנט :
 .1מבחן במהלך שנת הלימודים.
 .2הצגת חומר הקריאה ודיון בו בכיתה.
 .3הצגת רפרט.
 .4הגשת עבודה סמינריונית בסוף השנה.
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