
پروگرام انسان شنایس

2015-11-01

DARI

Humanistiska programmet

از  عبارت  شنایس  انسان  پروگرام 
 دانشگاه است 

گ
یک پروگرام آماد�

که با تکمیل نمودن آن یک دیپلوم 
 دانشگاه اخذ میگردد.

گ
آماد�

علوم  و  شناسی  انسان  های  رشته  در  میخواهند  که  است  مانند شام  اشخاصی  برای  پروگرام  این 

اجتامعی کار منایند. سپری منودن این پروگرام اساسات را برای ادامه تحصیل در رشته علوم اجتامعی 

و انسان شناسی در سطح دانشگاه آماده میکند.

سه مسلک متفاوت تحت تمرکز

فرهنگ
شام در مورد فرهنگ و اشکال بیان هرنی، ادبیات، فلسفه و روانشناسی خواهید آموخت. شام 	 

بیانات مختلف فرهنگی و تجربیات خود از ابعاد مختلف را مطالعه و مورد بحث قرار خواهید 

داد.

زبان ها
شام دانش خود در مورد زبان ها و ارتباط میان زبان، فرهنگ و اجتامع را افزایش خواهید داد. 	 

شام در مورد ارزش زبان ها و چگونگی تقویت زبان ها خواهید آموخت.

شما از برنامه چی خواهید آموخت
شام انسان ها را در گذشته و در حال مورد مطالعه قرار خواهید داد، به این معنی که از میان دیگر 

موارد در مورد فرهنگ و وراثت، ادبیات، تاریخ و فلسفه خواهید آموخت. زبان ها در این پروگرام 

دارای اهمیت هستند و شام در مورد مشکالت درون فرهنگی و ارتباط میان فرهنگ و زبان خواهید 

آموخت. شام مهارت ها و خالقیت خویش در زبان سویدنی، انگلیسی و زبان های دیگر که شام برای 

ارتباط برقرار کردن، انعکاس، یادگیری، تحلیل و تفسیر انتخاب منوده اید را نیز انکشاف خواهید دارد.

برنامه چگونه تنظیم میشود
فیزیکی،  تحصیالت  تاریخ،  میباشند:  استندرد  ذیل  لیسه  دوره  مضامین  شناسی  انسان  پروگرام  در 

ریاضیات، بیولوژی، مطالعات دینی، علوم اجتامعی و زبان سویدنی یا زبان سویدنی به عنوان لسان 

دوم. در پروگرام های پیش از کالج بیشرت دروس نظری می خوانید تا دروس مهارتی.

مضامین بصورت عمومی اینها میباشند: فلسفه، زبان های مدرن و زبان انسان.

شام فرصت تخصص و توسعه بیشرت مطالعات خود را در برنامه خواهید داشت. این بنام گسرتش 

اینها میتوانند مضامینی همچون: جغرافیا، زبان های کالسیک، ریاضیات، زبان  برنامه یاد میشود. 

خود  مکتب  از  باشند.  اجتامعی  علوم  و  روانشناسی  تحصیالت،  ها،  رسانه  ارتباطات  مدرن،  های 

بپرسید که آنها در برنامه گسرتش خود کدام صنوف را ارایه میکنند.
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همچنان شام آزادی انتخاب مضامین را که میخواهید دارید. از مکتب خود بپرسید که آنها کدام 

کورس ها را ارایه میکنند.

ترکیب مطالعه
این پروگرام به شام آموزش میدهد تا چگونه منابع معلوماتی گوناگون را مدیریت و بصورت انتقادی 

بررسی منایید. شام رفتار انسانها را از ابعاد گوناگون و شیوه های مختلف تفکر و طرز بیان انسانها 

را مورد مطالعه قرار خواهید داد. شام توانایی خود برای بحث، جمع بندی و تحریک یک دیدگاه را 

انکشاف خواهید داد. شام بروی مسایل اخالقی و فلسفی تفکر و غور خواهید کرد.

برای  شام  داد.  خواهید  انکشاف  را  پذیری  مسولیت  و  کردن  کار  مستقل  برای  خود  توانایی  شام 

مستقل کار کردن و مسولیت پذیری آموزش خواهید دید.

دن وظیفه لیسه ثانویه س�پ
در ختم پروگرام انسان شناسی، باید یک کار خانگی مکتب متوسطه را تکمیل منایید. طی آن یک 

پرسش مطرح می کنید، برنامه ریزی می کنید، و یک کار بزرگ را بر اساس بخش اصلی پروگرام، 

ارزیابی می کنید.

به یاد داشته باشید
با  پالنگذاری  شوید،  گرفته  نظر  در  بصورت خاص  دانشگاه  به  پذیرفته شدن  برای  میخواهید  اگر 

احتیاط دروس شام اهمیت دارد. اگر قصد دارید تا مطالعات خود را در سطح دانشگاه ادامه دهید، 

از صحبت کردن با مشاور راهنامیی و شغلی دریغ نکنید.

همیشه شام حق انتخاب یک کورس اضافی در تحصیالت فزیکی و همچنان یک کورس زیبا شناسی 

را در یک برنامه انفرادی خود دارید.


