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 בפ"תשביה"ס לתקשורת  –חוגי דומסלול תקשורת  ראשוןהנחיות לסטודנטים תואר 

ש"ש  31סה"כ נדרש  , יש להירשם לקורס בהתאם לשנת הלימודים.על פי שנים  להלן רשימת קורסים
 בתקשורת . 

מספר  מסלול שנה
 קורס

 הערות שם הקורס

מבוא  63-001  יחוגדו תקשורת  א
לתקשורת 

 המונים

זהו קורס קדם לסמינריון  .יש להירשם גם לתרגיל
 בשנה ג'

תולדות  63-002 חוגיתקשורת דו  א
 התקשורת

 

התקשורת  63-003 חוגיתקשורת דו  א
 בישראל

 

מחקר  63-004 חוגיתקשורת דו  א
 ומידענות

 

אוריינות  63-005 חוגיתקשורת דו  א
 אקדמית

 

כתיבה ועריכה  63-006 חוגיתקשורת דו  א
 בעיתונאות

 

תקשורת  63-007 חוגיתקשורת דו  א
 חדשה

 

תקשורת  63-008 חוגיתקשורת דו  א
 ופסיכולוגיה

 

  רטוריקה 63-009 חוגידו תקשורת  ב

  דיני תקשורת 63-010 חוגיתקשורת דו  ב

אתיקה  63-011 חוגיתקשורת דו  ב
 עיתונאית

 

ורת תקש 63-012 חוגיתקשורת דו  ב
 חזותית

 

תקשורת  63-013 חוגיתקשורת דו  ב
 מילולית

 

 ולתרגיל   71-204-01לקורס יש להירשם  סטטיסטיקה 63-014 חוגיתקשורת דו  ב
 71-204-02 

שיטות מחקר  63-015 חוגיתקשורת דו  ב
 כמותיות

-71-205ולתרגיל   71-205-01לקורס יש להירשם 
02 

חקר שיטות מ 63-016 חוגיתקשורת דו  ב
 איכותניות

 71-205-01+02קורס חלופי 

 ש"ש  8 -סך נדרש לתואר קורסי בחירה  חוגיתקשורת דו  ב
 1קורסי בחירה +  ש"ש 3 -יש להירשם ל בשנה ב'

 קורסי בחירה  ש"ש 4-לחילופין ל או סדנא  ש"ש
 ש"ש 8 -סך נדרש לתואר קורסי בחירה  דו חוגיתקשורת  ג

 1קורסי בחירה +  ש"ש 3 -יש להירשם ל 'גבשנה 
 קורסי בחירה ש"ש 4 לחילופין ל או סדנא  ש"ש

  סמינריונים בתקשורת 2 -יש להירשם ל סמינריון  דו חוגיתקשורת  ג
 

 "א אייר תשפ"אכ
 2021מאי  03
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 הדות:י*

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המחלקה ללימודי יסוד . קורסי יהדות  ש"ש 10 -מחויב בסטודנט 
 /http://yesod.biu.ac.ilביהדות 

 אנגלית*

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

efl.biu.ac.ilhttp:/// 

 הבעה עברית*

בשנה הראשונה  אקדמיברישום לקורס יחויב הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה סטודנט שלא עומד בתנאי 
 http://hebrew.biu.ac.il/habaa.heפרטים נוספים ניתן למצוא באתר  ללימודיו

 לתואר ראשון ללא השלמת חובה זו. לא ניתן לקבל זכאות*
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