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2017,יוני19,ז"תשע,סיוןה"כ



חינוךומנהיגותייעוץ,מיוחד,–חינוךבמסלולדוראשיתקשורתראשוןהנחיותלסטודנטיםתואר

חתשע"לשנתהלימודיםביה"סלתקשורת

 , יש להירשם לקורס בהתאם לשנת הלימודים.שניםלהלן רשימת קורסים על פי 

מספרמסלולשנה
קורס

הערותשםהקורס

מבוא  63-001 חינוךדו ראשי תקשורת א
לתקשורת 

 המונים

זהוקורסקדםלסמינריון.ישלהירשםגםלתרגיל
.ישלשיםלבבהנחיותהרשומותמטהבשנהג'

לאיזהתרגיללהירשםעלפימסלוללימודים.


תולדות  63-002 דו ראשי תקשורת חינוךא
 התקשורת

 

התקשורת  63-003 דו ראשי תקשורת חינוךא
 בישראל

בסמסטרבמלאקורסמתוקשב

מחקר  63-004 דו ראשי תקשורת חינוךא
 ומידענות



אוריינות  63-005 דו ראשי תקשורת חינוךא
 אקדמית

78ציוןמעברקורס:
ישלשיםלבבהנחיותהרשומותמטהלאיזה

קבוצהלהירשםעלפימסלוללימודים.
כתיבה ועריכה  63-006 דו ראשי תקשורת חינוךא

 בעיתונאות
ישלשיםלבבהנחיותהרשומותמטהלאיזה

קבוצהלהירשםעלפימסלוללימודים.

תקשורת  63-007 דו ראשי תקשורת חינוךא
 חדשה

 

תקשורת  63-008 דו ראשי תקשורת חינוךא
 ופסיכולוגיה



תולדות  63-002 דו ראשי תקשורת וחינוךב
 התקשורת

 

תקשורת  63-007 וחינוך דו ראשי תקשורתב
 חדשה

 

תקשורת  63-008 דו ראשי תקשורת וחינוךב
 ופסיכולוגיה

 

 רטוריקה 63-009 דו ראשי תקשורת חינוךב
 

 

 דיני תקשורת 63-010 דו ראשי תקשורת חינוךב
 

 

אתיקה  63-011 דו ראשי תקשורת חינוךב
 עיתונאית

 

תקשורת  63-012 דו ראשי תקשורת חינוךב
 תחזותי

 

תקשורת  63-013 דו ראשי תקשורת חינוךב
 מילולית

ישלשיםלבבהנחיותהרשומותמטהלאיזה
 קבוצהלהירשםעלפימסלוללימודים.

 נק"ז 6 -סך נדרש לתואר קורסי בחירה  דו ראשי תקשורת חינוךב
 1נק"ז קורסי בחירה +  2 -יש להירשם ל 'בבשנה

 קורסי בחירהנק"ז  3 -לחילופיןל או הנק"ז סדנ
 נק"ז 6 -סך נדרש לתואר קורסי בחירה  דו ראשי תקשורת חינוךג

 1נק"ז קורסי בחירה +  2 -יש להירשם ל 'גבשנה
 נק"ז קורסי בחירה 3 -לחילופיןל אונק"ז סדנה 

 סמינריונים בתקשורת  2 -יש להירשם ל וניםסמינרי  דו ראשי תקשורת חינוךג
 נק"ז( 4) סה"כ 
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:שנהאםבדוראשיתקשורתוייעוץחינוכיסטודנטי

 נדחה לשנה ב' 77-105קורס   02יש להירשם לקבוצת תרגיל  63-001בקורס מבוא לתקשורת המונים 

 נדחה לשנה ב' 77-003קורס  02יש להירשם לקבוצת תרגיל  63-005בקורס אוריינות אקדמית 

 נדחה לשנה ב' 77-241קורס 

:ייעוץחינוכישנהב'חינוך

 עבור סטודנטים שלא נרשמו בשנה א  –תולדות התקשורת  63-002יש להירשם לקורס 

 02יש להירשם לקבוצה  63-013קורס תקשורת מילולית 

 :שנהא'סטודנטיםבדוראשיתקשורתמנהיגותוניהולמערכותחינוך

  03יש להירשם לקבוצת תרגיל  63-001בקורס מבוא לתקשורת המונים 

 02יש להירשם לקבוצת תרגיל  63-005אקדמית  בקורס אוריינות

 נדחה לשנה ב/ ג 77-500קורס 

שנהבמנהיגות:

 נדחה לשנה  ג' 77-500קורס 

:שנהאסטודנטיםבדוראשיתקשורתוחינוךמיוחד

  03יש להירשם לקבוצת תרגיל  63-001בקורס מבוא לתקשורת המונים 

 02יש להירשם לקבוצת תרגיל  63-005בקורס אוריינות אקדמית 

 02יש להירשם לקבוצה  63-006בסדנת כתיבה ועריכה בעיתונאות 

 יידחה לשנה ב' 63-004קורס מחקר ומידענות 

שנהב'חינוךמיוחד:

 עבור סטודנטים שלא נרשמו בשנה א – 63-007יש להירשם לקורס תקשורת חדשה טכנולוגיה וחברה 

 עבור סטודנטים שלא נרשמו בשנה א – 63-008ש להירשם לקורס תקשורת ופסיכולוגיה י

 בשנה א לא צריך להירשם שוב בשנה ב 63-011סטודנט שנרשם לקורס אתיקה עיתונאית 

 02יש להירשם לקבוצה  63-013קורס תקשורת מילולית 

בצע רישום בחפיפה מאושרת בתקשורת ולפנות לחינוך כדי ל 63-012+  63-010יש להירשם לקורסים 
 77-453לקורס 
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*יהדות:

פרטים נוספים ניתן נק"ז קורסי יהדות  10 -מחוייב ב ואילךתשע"זבשנה"לסטודנט שהחל את לימודיו 
 /http://yesod.biu.ac.ilלמצוא באתר המחלקה ללימודי יסוד ביהדות 

 ימודיו לפני תשע"ז יוכל לפנות למחלקת ללימודי יסוד לבירור.סטודנט שהחל את ל

*אנגלית

ציון האנגלית בפסיכומטרי / אמי"ר/ אמיר"ם יקבע פטור או את רמת האנגלית של הסטודנט בקורס 
 האוניברסיטאי. פירוט אודות החלוקה לרמות ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר המחלקה לאנגלית:

http://efl.biu.ac.il/ 

*הבעהעברית

סטודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יחויב ברישום לקורס אקדמי בשנה הראשונה 
.hehttp://hebrew.biu.ac.il/habaaללימודיו פרטים נוספים ניתן למצוא באתר 

לאניתןלקבלזכאותלתוארראשוןללאהשלמתחובהזו.*



סךנקודותנדרשותלתואר:

נקודות64מינימום-חינוךמסלולייעוץדוראשיתקשורת

נקודות64מינימום-דוראשיתקשורתמנהיגותוניהולמערכותחינוך

נקודות77מינימום-דוראשיתקשורתחינוךמיוחד



לתוארסטודנטיוכללהשליםאתהנקודותהחסרותמנהיגות/מסלולייעוץב לתשומתליבכם:
בכלמקרהסךהנקודותהמינימליהנדרשלתואר,כדילהגיעלקורסיםכללייםעלידירישוםל

.במסלולחינוךמיוחדסטודנטנדרשש"שקורסיםכלליים/העשרה2-חובהלהירשםלפחותל
שלתוארראשוןוקורסיש"ש)בנוסףלקורסיההתמחות2בלימודקורסכללי/העשרהבהיקף

 היהדות(



תוארראשוןללאהשלמתחובהזו.זכאותללאניתןלקבל*

**לתשומתליבכם,סטודנטבשנהא'שלאיירשםלקבוצההנכונה)כפישמפורטבהערות(
.קבוצהמזכירותביה"סתיאלץלהעבירולקבוצההנכונהוזאתבשלמספרמקומותמוגבלב
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http://yesod.biu.ac.il/
http://efl.biu.ac.il/
http://hebrew.biu.ac.il/habaa.he

