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2017,יוני25,ז"תשע,תמוז'א

מסלולמובנה–מסלולב'-חתשע"שנה"ללתקשורת"סביההנחיותלסטודנטיםתוארשני

בהתאםלמכתבהקבלה-חלסטודנטיםחדשיםבתשע"קורסיהשלמה
הערותמועדהקורסמחלקהנק"זשםהקורסקורס

 מתוקשב חע"תש מדעי המדינה 2 מבוא למדעי המדינה 71-001
 פרונטאלי -קורס כמותי תשע"ח מדעי המדינה 2 סטטיסטיקה 71-204
 פרונטאלי -קורס כמותי תשע"ח מדעי המדינה 2 שיטות מחקר 71-205
יסודות התקשורת:  63-800

 מושגים ומודלים
 מתוקשב חסמסטר א תשע" ביה"ס לתקשורת 2

 ימי שלישי – חובה
71-802-02 

16-14 
 יבמדע גישות ותיאוריות

 המדינה
 שנתי מדעי המדינה 2

ש"ש4נדרשסה"כ
71-970 
22-20 

גישות ותיאוריות 
 בתקשורת

 שנתי תקשורת 2

 / מתוקשבימי שישי -תקשורתבחירה
71-024
מתוקשב

תקשורת וחברה בעידן 
המכונות החושבות 

 והמרושתות

  מתוקשב שנתי תקשורת 2
 

ש"ש6נדרשסה"כ
71-031+71-026הקורסים

יילמדובימיו'ברוטציה,
כשבכליוםו'יילמדאחד

שעות.4הקורסיםעלפני

71-031
12-10שישי

 סמסטר א תקשורת 1 שיח הטראומה

71-026
10-08שישי

בוחרים נבחרים ומה 
 שביניהם

 סמסטר א  תקשורת 1

71-030
שלישי

22-16

 -סמסטר קיץ תקשורת  2 אתיקה למתקדמים
ד יתקיים רישום נפר

 לקורס זה
 

 ימי שלישי – בחירהמדעיהמדינה
71-015

12-10שישי


סמסטרא'מדעיהמדינה1הון, שלטון ועיתון






ש"ש4סה"כנדרש


71-028-01
20:00-18:00

ייחודי-סדנתלובי
לתלמידיתקשורת

פוליטית

סמסטרא'מדעיהמדינה1


סמסטרב'המדינהמדעי2שירותימודיעיןבעולם71-847-01

סמסטרב'וקיץ–סמינריון
71-020 

 12-08שישי 
חדשות בראי הקולנוע 

 והטלוויזיה
  חלק א' -סמסטר ב' תקשורת 2

71-021 
 שישי

 14:00-08:00 

חדשות בראי הקולנוע 
 והטלוויזיה

חלק  –סמסטר קיץ  תקשורת  2
 ב'

יתקיים רישום בנפרד 
 לקראת הקיץ.



ניתהלימודיםייתכנושינוייםבתכ

ש"שקורסיבחירהבתקשורת,6ש"שקורסיחובה,4ש"ש)18סךנקודותנדרשבמסלולב':

ש"שסמינריון(4ש"שקורסיבחירהבמדעיהמדינה,4

mailto:comm.office@mail.biu.ac.il
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  80יוןממוצענדרשבהשלמות:צ

 יתקיימו במהלך שנת הלימודים. -קורסיהשלמה


מעברלמןהמניין:

והעביר לוועדה לתואר שני מסמכים את הממוצע הנדרש בכל קורסי ההשלמה בהם חויב  סטודנט שהשלים
/ למזכירות ביה"ס יעביר טופס פנייה לוועדה לתואר שני נאמנים למקור של תעודת התואר הראשון, 

 בבקשה לעבור לסטטוס מן המניין.

וף השנה הראשונה סטודנט שלא השלים את כל קורסי ההשלמה ו/או לא עמד בממוצע הנדרש עד ס
 .לסיים את לימודיו לא יוכל  / לא העביר את המסמכים המקוריים או הנאמן למקור  ללימודי התואר השני

school.biu.ac.il-http://graduate/ 

הדות:י*

 ש"ש 2בוגר תואר ראשון מבר אילן מחויב בקורס יהדות בהיקף 
 ש"ש 4שאינו בוגר תואר ראשון מבר אילן מחויב בקורסי יהדות בהיקף  סטודנט 

סטודנט המבקש להגיש בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים יוכל להגיש טופס פנייה לוועדה לתואר שני 
 /ilschool.biu.ac.-http://graduate: ציפי ברמןלגב' 

פרטים נוספים ופירוט אודות מגוון קורסי היהדות המוצעים לסטודנטים ניתן למצוא באתר המחלקה 
 /http://yesod.biu.ac.ilללימודי יסוד ביהדות 



אנגלית*

פסיכומטריתוארראשון/ציוןאנגליתבסטודנטשלאקיבלפטורמחובתאנגליתעלסמךציון

 יוכל להיבחן בבחינת מיון אוניברסיטאית המתקיימת לרוב בקיץ שלפי תחילת הלימודים.

לא  סיווג לרמת קורס אנגלית לתואר שני. בלבבחינה ניתן לקבל פטור מלימודי אנגלית בתואר שני / לק
ת בחינת המיון ניתן לבירור מועדי קורסים / מידע אודו  ניתן להירשם לקורס אנגלית ללא ציון בחינת מיון.

 / http://efl.biu.ac.ilלפנות לאתר המחלקה לאנגלית:

 מחויב בבחינת מיון לתואר שני  מסלול א' -אנגלית
ייתכן פטור על סמך פסיכומטרי או על סמך ציון באנגלית לתואר ראשון  מסלול ב'

 ת סופית מול המחלקה לאנגלית.מאוניברסיטה מוכרת. ניתן לבדוק זא
סטודנט שיחויב בקורס אנגלית יירשם לקורס במעמד הרישום למערכת השעות על פי הקורסים 

 המוצעים על ידי המחלקה לאנגלית.
 לתשומת ליבכם: ייתכן שקורס האנגלית יתקיים מעבר לימים ולשעות של התכנית.

טובר. לתשומת ליבכם, הבחינה הפנימית של ביה"ס לתקשורת יקיים בחינת פטור מאנגלית בחודש אוק
ולא סיווג לרמת אנגלית ולכן יש לגשת קודם לבחינות  מאפשרתהמלצהלפטורבלבדביה"ס 

 האוניברסיטאיות ובמידה ולא קיבלתם פטור תוכלו לגשת לבחינה המחלקתית.
יאלץלפתוחסטודנטשלאיקבלפטורמאנגליתולאיירשםלקורסבאנגליתבמהלךשנתהלימודים,י

 שנתלימודיםנוספת,דברהעלוללגרורתשלוםנוסף.
 

קורסי התואר השני בקיץ הינם בעלות שונה מעלות קורס במהלך השנה; עם זאת, בהליך הגשת  לימודיםבקיץ:
 בקשה לזכאות נבדקת האופציה להחזר חלקי עבור התשלום שבוצע לקורסים אלו.

 
 לאהשלמתחובהזו*לאניתןלקבלזכאותלתוארשניל*
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