ראשון

שני

8:00-10:00

10:00-12:00

 31487מבוא לפילוסופיה
של המוסר /ד"ר אפרת
רם טיקטין
(סמסטר א')
1002/202
()10:00-14:00

חמישי

שישי

שלישי

רביעי

 31399הגל :מטפיזיקה
היסטוריה ופוליטיקה/
ד"ר פיני איפרגן
1002/203

 54630הניאו -הינדואיזם/ד"ר
איתמר תיאודור
(סמסטר א')

 31775חשיבה
ביקורתית /ד"ר א .פלמן
1002/203

 31443ביואתיקה :טקסטים
וטיעונים מרכזיים/
פרופ' נעם זהר
1002/203

 31567גישות פמיניסטיות
בפילוסופיה מוסרית ומדינית/
פרופ' נעם זהר
(סמסטר א')
1002/203

בעיית הגוף והנפש/
ד"ר אלון חסיד
 31788הרצאה
 31787סמינריון
1002/202

 31731ספקנות :סקירה
הסטורית וקונספטואלית/
פרופ' י .דולב
1002/306

 31673סוגיות בפילוסופיה של
ההלכה /פרופ' נעם זהר
(סמסטר ב')
1002/202

בעיית הזולת מהגל עד בובר/
 /פרופ' אבי שגיא
 31597הרצאה
 31596סמינריון
604/103

12:00-14:00

 31517פילוסופיה של
המדע /פרופ' יובל דולב
1002/201
 31590שיטות מחקר/
ד"ר פיני איפרגן
1002/203

עיון פילוסופי ביצירות
ספרותיות -חלק ג' /פרופ'
אבי שגיא
 31237הרצאה
 31238סמינריון
604/103

 31343פרגמטיזם /פרופ' יובל
דולב
(סמסטר ב')
1002/203

 54629בין דבקות
להארה /ד"ר גדעון
אלעזר
(סמסטר א')

קריאה בניטשה :מוסר
הסטוריה ופוליטיקה/
ד"ר פיני איפרגן
 31792הרצאה
 31791סמינריון
1002/201

סמינר ישומי
בביואתיקה / /ד"ר
אפרת רם טיקטין
(סמסטר א')
 31712הרצאה
 31645סמינריון
1002/305
()14:00-18:00

14:00-16:00

16:00-18:00

הגוף כמכחול הנפש :על יחסו
גוף ונפש מאפלטון ועד היום/
פרופ' אוהד נחתומי
 31452הרצאה
 31819סמינריון
1002/306

 31900סמינר מחלקתי
1002/201

 31101מבוא לפילוסופיה/
פרופ' נעם זהר
(סמסטר א')
1002/201

 46587קריאת
טקסיטים :כתבי
כסנופון /ד"ר גבריאל
דנציג

 31691מוסר ומלחמה /פרופ'
נעם זהר
(סמסטר ב')
1002/203

 31105מבוא ללוגיקה /פרופ'
יובל דולב
1002/201

 31786סוגיות
בפילוסופיה של
התפיסה /
ד"ר אלון חסיד
1002/203

עצמיות זהות ותרבות /פרופ'
אבי שגיא
 27118הרצאה
 27119סמינריון

מושג האל בעת החדשה/
פרופ' אוהד נחתומי
 31236הרצאה
 31375סמינריון
1002/202
18:00-20:00

 31435מעשיות פילוסופיות/
פרופ' אוהד נחתומי
1002/202

 31202תולדות הפילוסופיה
החדשה /
פרופ' אוהד נחתומי
1002/202

 18122יסודות מחשבת המערב
 /ד"ר ליברזון
(תולדות הפילוסופיה
העתיקה)

 31716פרדוקסים
וניסויי מחשבה/
ד"ר אלון חסיד
1002/202

 מערכת זו הוכנה לנוחות הסטודנטים אך היא אינה מחייבת ויתכנו שינויים.
ההרצאות ,סמינריונים ,הדרכות אישיות הינם קורסים שנתיים ,אלא אם כן צויין אחרת:
הדרכה אישית
סמינריון
חדר /בניין

(סמסטר א')( /סמסטר ב')

