הנחיות לרישום בפריא"ל לקראת לימודי התואר השני
במחלקה לספרות משווה לשנה"ל תשע"ח
סטודנט/ית יקר/ה שלום רב,
אנו מברכים אותך על החלטתך ללמוד לתואר שני במחלקה לספרות משווה ומאחלים לך הצלחה
רבה.
להלן עיקרי המידע הנחוץ לכם לצורך ההרשמה לקורסים ,בהתאם למסלולי הלימוד השונים.
ברצוננו להדגיש כי מידע זה הינו חלקי בלבד וכי יש לעיין בספר "פרטי מידע לתואר שני" בשנה
שבה התקבלת ללימודים .המידע המפורט להלן מתייחס לדרישות המחלקה בלבד.
יש להשלים את הדרישות בלימודי יסוד ביהדות ,ואנגלית כשפה זרה כפי שמפורט בספר פרטי
מידע לסטודנט.

מסלול א'  -עם עבודת גמר:
הדרישות:
 6ש"ש

קורסים בספרות משווה

 4ש"ש

סמינריונים

 3ש"ש

אסתטיקה וביקורת

 1ש"ש

קורס על זרמים ושיטות בביקורת ( 33-506או )33-513
השתתפות חובה בקולוקוויום המחלקתי (יש להירשם לקורס מס' )33-950
הגנה על התיזה (יש להירשם לקוד  33-762בשנת הלימודים האחרונה)

סה"כ  14שעות שנתיות.

מסלול ב'  -ללא עבודת גמר:

הדרישות:
 8ש"ש

קורסים בספרות משווה

 6ש"ש

סמנריונים

 4ש"ש

קורסים באסתטיקה או בביקורת הספרות

השתתפות חובה בקולקויום המחלקתי (יש להירשם לקורס מס'
)33-950

סה"כ  18שעות שבועיות.

מסלול ב'  -ללא עבודת גמר למורים בעלי חמש שנות ותק לפחות
הדרישות:
 10ש"ש

קורסים בספרות משווה

 4ש"ש

סמנריונים

 4ש"ש

קורסים באסתטיקה או בביקורת הספרות

השתתפות בקולוקוויום מחלקתי (יש להירשם לקורס )33-950

סה"כ  18שעות שבועיות.

תואר שני לימוד השוואתי של תרבויות וספרויות מזרח אסיה – מסלול עם עבודת גמר (א'):

הדרישות:
 6ש"ש

קורסים בספרות משווה

 4ש"ש

סמינריונים

 3ש"ש

חידת היופי ( 33-352או  + )33-210זרמים בתיאוריה של הספרות ( 33-506או
)33-513

 1ש"ש

קורס על אסתטיקה וביקורת
השתתפות חובה בקולוקוויום המחלקתי (יש להירשם לקורס מס' )33-950
הגנה על התיזה (יש להירשם לקוד  33-762בשנת הלימודים האחרונה)
סה"כ  14שעות שנתיות

תואר שני לימוד השוואתי של תרבויות וספרויות מזרח אסיה – ללא עבודת גמר:
הדרישות:
 10ש"ש

קורסים בחירה מתוכם  4ש"ש במחלקות אחרות

 4ש"ש

סמנריונים

 4ש"ש

קורסים באסתטיקה או בביקורת הספרות

השתתפות חובה בקולקויום המחלקתי (יש להירשם לקורס מס'
)33-950
סה"כ  18שעות שנתיות

חובה להיכנס למערכת המידע האישי במערכת "מידע מינהלי" באתר האוניברסיטה בכתובת:
 https://dory.os.biu.ac.il/AISולבדוק האם מערכת השעות שלך מעודכנת וזהה לזו המופיעה באתר
פריא"ל בכתובת .http://priel.biu.ac.il :אם קיים הבדל ברישום ,נא לדווח על כך למדור תל"מ
בפקס שמספרו  03-7384012 :או בדוא"ל לכתובת.tlm.office@mail.biu.ac.il . :
שאלות בנושא תכנית הלימודים ניתן לפנות לגב' מירב שוורץ ,מזכירת המחלקה לספרות משווה
במייל.gr.comlit@biu.ac.il :

