ד"ר ז'נט כהן

ז'נט כהן ,קיבלה את הדוקטורט בסוציולוגיה ,היא מרצה בחוג למדעי ההתנהגות ובחוג הרב
תחומי במכללה האקדמית צפת .מרכזת את חטיבת אוריינות אקדמית והדרכה ביבליוגרפית
בחוג .תחומי ההתמחות שלה הן :חקר קהילות ,יחסי מרכז פריפריה בישראל .עבודת
הדוקטורט שלה בחנה את האפקטיביות של התיישבות אידאולוגיית בפרפריה הישראלית,
יחסים בין קבוצות ,ואי שיווין בישראל.
תחומי ההוראה שלה הם :מבוא לסוציולוגיה , ,חברה ישראלית  ,דמוקרטיה פלורליזים ורב
תרבותיות ,פריפריה לאן? יחסי מרכז פריפריה בישראל ,תאוריות סוציולוגיות קלאסיות ,
סוציולוגיה רפואית של החברה הישראלית.
קורסים מתודולוגיים :מתודולוגיה של מדעי החברה ,הדרכה ביבליוגרפית ,אוריינות אקדמית
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