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 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
 ה" תשס–      אידיאולוגיה ומשטר בעידן המודרני  71-232-02
 דקלה שר, שרה קאהן, ליאור טל: מתרגלים;  משה הלינגרר"ד:מרצה

 
 מטרת הקורס

  והבעיות עמן , האידיאולוגיות המרכזיות בתוכו, ניתוח עקרונות המשטר הדמוקרטי ליברלי .א
 .הוא מתמודד              

 .מימין ומשמאלניתוח אידיאולוגיות יריבות  .ב
 .מודרני-דיון בזרמים ובגישות המצויים בעולם הפוסט .ג
 

 דרישות הקורס
 
 ). ובעקבותיהןהרצאותלפני כולל קריאת חומר הכנה  ( חובההשתתפות בהרצאות. 1
 ).60%ציון עובר (מבחן בסוף השנה . 2
 משקל . על  חומר הקריאה ועל חומר נלווה) לעתים במהלך השיעור ( עבודות לאורך השנה6-8כתיבת . 3

 . מהציון הסופי30%    העבודות 
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 )439762(על  .שמור מדעי המדינה לפי זיס 
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