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 מטרות הקורס
מטרתו העיקרית של הקורס היא לצייד את תלמיד התואר השני במדע המדינה בכלים מתאימים לדיון השוואתי 

הכרה טובה יותר של . ובתיאוריות שפותחו לחקר היבטיו השונים, ת ללימוד מדע המדינהוביקורתי בגישות השונו
 .הדיסציפלינה על גווניה תוכל גם לעזור לסטודנט לבחור לעצמו תחומי התמחות ומחקר עתידיים

 ית/חובות הסטודנט
להיות מוכן , לכן, ט חייבהסטודנ. שעור זה נושא אופי של דיון שמבוסס על דיאלוג בין המרצה לבין הסטודנטים. 1

 .ב"ס הרשימה המצ"לכל שיעור ולקרוא את החומר הביבליוגרפי המוקצה לשיעור ע
חל איסור על (העבודות ייכתבו בנפרד . כמינימום המזכה לגשת לבחינה, אחת בכל סמסטר, הגשת שתי עבודות.2

 ).כתיבה בזוגות
 .ם בכיתהבסוף השנה תיערך בחינה על הביבליוגרפיה ועל הדיוני. 3
 .הן בעבודות והן בבחינה,  לפחות60הציון הנדרש כדי לעבור את הקורס הוא . 4
 .  לפחות היא תנאי לגשת לבחינה60הגשת שתי עבודות בציון . 5
 .על הסטודנט להתעדכן בכל נושאי הקורס לפחות פעמיים בשבוע באתר האינטרנט של הקורס. 6

  הרכב הציון
 50%בחינת סוף שנה   . 1
 50%עבודות                . 2
על בסיס הגשת מספר רב של עבודות ותרומה מיוחדת , למרכיב העבודות נקודות שיתווספו 10 עד –בונוס . 3

 .לפי שיקול דעת המרצה, לקורס
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