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   ♪ ♪ ♪ למוזיקה המחלקה ♪ ♪ ♪

 

 ב"תשפ  הלימודים לשנת הרישום לקראת מידע דף
   

 . ומוצלחת היפורי לימודים בשנת אתכם מברכים אנו, וחדשים ותיקים, יקרים סטודנטים

 . לקורסים הרישום בעת לכם שיסייע חשוב מידע לפניכם

 

 !באחריותכם הוא לתואר הזכות נקודות חישוב כי לב שימו

      5318405-03 בטלפון או  biu.ac.il@ Music.Dept   -ל כתבו נא הרישום בעת המחלקה עם קשר ליצירת

 המחלקה באתר וקורסים מסלולים על מידע לקרוא מומלץ כן-כמו

 ':א שנה תלמידי לידיעת

, כן כמו מראש אליהן להירשם ויש באתר מופיעים הבחינה מועדי !כניסה במבחן מותנית למוזיקה למחלקה קבלה

  https://music.biu.ac.il/mitanyien -לדוגמא ומבחנים לבחינה חומר גם מופיע

 .להירשם תצטרכו אליהם, אשכולות מספר לראות תוכלו בר-אינ במערכת, יקרים תלמידים

                             'א שנה חובה קורסי ♪

 להירשם וחובה ותרגיל מהרצאה מורכבים מהקורסים חלק כי, לב שימו. זה באשכול המופיעים הקורסים לכל להירשם יש

 מספר ב"מצ. מטה להוראות בהתאם בלבד אחת לקבוצה להירשם ויש קבוצות מספר ישנן אחרים בקורסים. לשניהם

 :דגשים

  .לתרגיל והן להרצאה הן להירשם יש  ותרגיל הרצאה - 47-110 -המוזיקה תורת ♪

 

  47-135 – המקלדת ליד הרמוניה ♪

 .מראש שובצתם להן הקבוצות משתי לאחת להירשם יש 

   .שובצת אליה מזו שונה לקבוצה להירשם אין( השיבוץ לאיתור המחלקה לאתר לפנות ניתן)

 

  47-001 – קונצרטים ♪

 .חובה נוכחות. קונצרטים 4 יתקיימו. שנתי קורס הינו קונצרטים קורס

 .קונצרטים בנושא מפורט מידע לקבלת המחלקה למזכירות לפנות התלמיד של מחובתו
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 הינו הקורס '(.ב אקדמית בהלכתי נההכ קורס מהווה' )א לשנה חובה קורס הינו -46-3100 אקדמית כתיבה קורס ♪

 המחלקה למזכירות לפנות מחובתו לקורס הרישום בעת בעיה שישנה למי ולכן םקלאסיי ללימודים המחלקה עם בשיתוף

 .במייל

 

 : זה מאשכול קורסים 3 לקחת חובה ב"בתשפ – פופולרית ובמוזיקה המערבית המוזיקה בתולדות קורסים ♪

 (ב"תשפ) 3 המערבית המוזיקה תולדות 47-443 -

 (ב"תשפ) 4 המערבית המוזיקה תולדות 47-444 -

 (ב"תשפ) פופולארית מוזיקה 47-445 -

 (ג"בתשפ יינתן) 1 המערבית המוזיקה תולדות 47-441 -

 (ג"בתשפ יינתן) 2 המערבית המוזיקה תולדות 47442 -

 

 הקורסים. ד"בתשפ רק הבאה בפעם יינתנו הם כן על, בשנתיים פעם של בתדירות ניתנים זה באשכול קורסים -לבכם לתשומת

 !התואר את בלעדיהם לסיים ניתן ולא הראשון לתואר חובה קורסי הינם

 

  (.בחרתם בו הלימודים למסלול בהתאם) לימודים שנת כל אחת ביצוע לקבוצת להירשם יש – 'א שנה ביצוע קבוצות ♪

 .הקורס מרצה מול בתיאום הרישום הביצוע לקבוצות המיון מבחןל לגשת חובה

 להימנע מנת על' א בשנה כבר בחירה קורסי מעט לקחת מומלץ המורחב המסלול לתלמידי – 'א שנה בחירה קורסי ♪

  ♪                '. ג בשנה מעומס

 קורסים 2 לפחות לצבור חובה". באתנומוזיקולוגיה בחירה חובת" לאשכול גם ייחשפו ,חוגי דו המסלול יתלמיד

 זה קורס. הראשונה הלימודים בשנת" עולם לתרבויות בואמ" 47-118 קורס את ללמוד להתחיל מומלץ. זה מאשכול

 .באשכול האחרים הקורסים לכל קדם מהווה

 

 'ב שנה תלמידי לידיעת

                             'ב שנה חובה קורסי ♪

 להירשם וחובה ותרגיל מהרצאה מורכבים מהקורסים חלק כי, לב שימו. זה באשכול המופיעים הקורסים לכל להירשם יש

 מספר ב"מצ. מטה להוראות בהתאם בלבד אחת לקבוצה להירשם ויש קבוצות מספר ישנן אחרים בקורסים. לשניהם

 :דגשים

 .לתרגיל והן להרצאה הן להירשם יש ותרגיל הרצאה - 47-200 -2 המוזיקה תורת ♪

 

 47-222 – המקלדת ליד הרמוניה ♪

 .01, 02: בקבוצות נלמד התרגיל

 .'א בשנה ההישגים פי-על יעשה התרגיל לקבוצת השיבוץ

  .שובצת אליה מזו שונה לקבוצה להירשם אין( השיבוץ לאיתור המחלקה לאתר לפנות ניתן)
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 סטודנטים עבור רק חובה קורס הינו הקורס'. ב בשנה לסטודנטים חדש קורס הינו 47-245 -'ב אקדמית כתיבה קורס ♪

 .מאוד מומלץ הוא הסטודנטים שאר עבור. ב"תשפ הוא שלהם( הלימודים התחלת שנת) החוקה ששנת

 

  47-002 – קונצרטים ♪

 .חובה נוכחות. קונצרטים 4 יתקיימו. שנתי קורס הינו קונצרטים קורס

 .קונצרטים בנושא מפורט מידע לקבלת המחלקה למזכירות לפנות התלמיד של מחובתו

 

 

 'ג שנה תלמידי לידיעת

   'ב שנה חובה קורסי ♪

 :דגשים מספר ב"מצ. זה באשכול המופיעים הקורסים לכל להירשם יש

 

 בחירה קורסי ♪

 האישור לקבלת. מהמרצה מוקדם אישור מחייב 900 /800/ 700 במספרים שמתחילים לקורסים רישום, לבכם לתשומת 

 .המרצה אישור קבלת לפני לקורס להירשם אין(. הכתובת לאיתור המחלקה לאתר לפנות ניתן) במייל למרצה לפנות תוכלו

 

 חובה  סמינריונים ♪

 :הבאים הקורסים מתוך ז"נק 3  ולצבור םסמינריוני לשני להירשם' ג שנה תלמידי על

 (המרצה באישור הינו הרישום) צלילית סינתזה 47-202 -

  ומלחמה מוזיקה: מזמרות ומוזות רועמים תותחים 47-416 -

 תרבותי -רב מבט -בישראל מוזיקה 47-775 -

 

  47-003 – קונצרטים ♪

 .חובה נוכחות. קונצרטים 4 יתקיימו. שנתי קורס הינו קונצרטים קורס

 .קונצרטים בנושא מפורט מידע לקבלת המחלקה למזכירות לפנות התלמיד של מחובתו

 

 

 

  הוראה תעודת עם יחד התואר את המשלבים סטודנטים ♪

 :הבאים בקורסים חייבים במוזיקה הוראה לתעודת הלומדים  סטודנטים

 (.לשנתיים אחת יינתן) מקלדת מיומנויות  - 47-217

 (.לשנתיים אחת יינתן) ילדים מקהלות  - 47-218

 (.לשנתיים אחת יינתן) הוראה תעודת – בתיאוריה הוראה שיטות – 47-242

 (.לשנתיים אחת יינתן) תיכוניים ס"בבי המוזיקה תולדות בהוראת סוגיות – 47-244

 (.לשנתיים אחת יינתן) ניצוח – 47-348

 קול פיתוח – 47-410

 (.לשנתיים אחת יינתן) התיפוף הוראת של מתודיקה – 47-449

 (.לשנתיים אחת יינתן) חליליות הוראת של מתודיקה – 47-450
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  מקהלה –   47-521

 

 

 


