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 הפקולטה למדעי הרוח
יקהזהמחלקה למו  

 

 דף מידע לקראת הרישום לשנת הלימודים  תש"פ
 תואר שני

   
סטודנטים יקרים, ותיקים וחדשים, אנו מברכים אתכם בשנת לימודים פוריה 

 ומוצלחת. 
לפניכם מידע חשוב שיסייע לכם בעת הרישום לקורסים. מומלץ לקרוא מידע זה 

  .חלקי בלבדי המידע הינו כ לקחת בחשבוןבעיון וכן 
שהתפרסמו בשנה בה התקבלתם  פרטי מידע חוברתמידע נוסף תמצאו ב

 ר המחלקהבאתללימודים במחלקה, וכן 
 

  biu.ac.ilMusic.Dept@ ניתן במיילליצירת קשר עם המחלקה בעת הרישום 

      ♪  ♪  ♪        03-5318405או בטלפון 

 

 רישום לקורסים

תיחשף למספר אשכולות : קורסי  במערכת מידע אישי לסטודנטתלמיד יקר, 
, קולוקוויום, חובה. עליך להירשם לקורסים בכל אחד , בחירהיסוד, קורסי נושא

 מהאשכולות בהתאם לדרישות המסלול בו הנך לומד.

לתשומת לבכם, דף זה.  בלינקניתן לראות דפי מסלול של המסלולים השונים 
נה בה התחלתם את המסלול שמחייב אתכם הינו דף מסלול של הש

 לימודיכם במסלול הספציפי.

, וזאת על מנת לסיים "קורסי יסוד"קורסים מאשכול  2רצוי לקחת כל שנה  ♪ 

 את מכסת קורסי היסוד בשנתיים.

לקורס "תזה לתואר שני"  מדי שנהסטודנט במסלול מחקרי חייב להירשם  ♪

47762 

 47763ה לתואר שני" סטודנט במסלול לא מחקרי חייב להירשם לקורס "בחינ ♪

 .  לבחינה הוא ניגשבשנה בה רק 

ניתן לצבור קורסי בחירה מאשכול "בחירה" או מאשכול "קורסי  -קורסי בחירה ♪

)סמינריון חובה(  4732901-ו  4732701 יםקורס -לתשומת לבכם נושא".
 בחירה. יקורסלתלמידי תואר שני כ יםפתוח

 מחלקתי"שינויים בקורס "קולוקוויום  -חשוב מאוד

קורסים סמסטריאליים. כל  2-החל משנה"ל תשע"ט קורס קולוקוויום מתחלק ל
רק שני הקורסים הסמסטריאליים יחד שקולים לקורס נ"ז.  1קורס מעניק 

)הווה אומר שסטודנט במסלול  קולוקוויום כפי שמופיע בדרישות התואר.

http://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/graduate-school-info-2014-2015.pdf
http://music.biu.ac.il/ma
mailto:Music.Dept@biu.ac.il
https://music.biu.ac.il/ma#2TM
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קורסים  2או  קורסים סמסטריאליים 4קורסי קולוקוויום חייב לקחת  2המחייב 
 לצורך מילוי דרישות התואר(שנתיים 

 )סמ' ב'(. 47916)סמ' א( וקורס  47914קורס  ןיינת פבתש"

 

 מבחן פטור מחלקתי באנגלית

תלמיד המעוניין להיבחן במבחן פטור מחלקתי באנגלית יפנה למזכירות 
המחלקה. המבחן מתקיים פעם בשנה, בד"כ בסוף בחודש מאי. יש להירשם 

 .זכירותבמ מראש

 

 זהיעם ת –לידיעת תלמידים לתואר שני מסלול א' 

  401-47 -זה ימסלול לתואר שני במוזיקולוגיה עם ת

 דרישות המסלול:

 נ.ז. לפי הפירוט הבא 36* 
                            

  קורסים: . 1
 קורסי "יסוד"     4: קורסי חובהא.  

 קורסי "נושא"    4                       

קורסי קולוקוויום  4) נ"ז 4סמינר מחלקתי במשך שנתיים =  

 קולוקוויום שנתיים( 2או  סמסטריאליים

 : קורסי בחירהב.  

 נ"ז 8השלמת הניקוד הנדרש לתואר  =      

                                                   

 .85עבודה סמינריונית אחת לפחות, בציון . 2

 ר לשיפוט בסוף שנה א'.. הגשת הצעת מחק3

 .תיזה. כתיבת 4

 זה.יזה לאחר סיום כתיבת התי. הגנת ת5

 

 .באישור המנחה / ראש המחלקה )או יועץ מטעמו( בחירת הקורסים*

 

 הועדה לתואר שניפ המופיע בתקנון ע" -דרישות נוספות כגון: שפה ויהדות

 

  401-47זה יעם ת במוזיקה טכנולוגיה ומדיה חזותיתמסלול לתואר שני 

 דרישות המסלול:

 נ.ז. לפי הפירוט הבא 36* 

http://www1.biu.ac.il/index.php?id=490&pt=1&pid=6&level=3&cPath=6,490
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  קורסים: . 1
    וקורס נוסף באישור ראש מגמהקורסי "יסוד"  2: יסוד ונושאקורסי א.  

                        

קורסי קולוקוויום  2) נ"ז 2=   שני סמסטריםבמשך  סמינר מחלקתיב. 

 קולוקוויום שנתי( 1או  סמסטריאליים

 נ"ז 16חובה לצבור  -   "טכנולוגיות מוזיקליותקורסי ". ג

 קורסים 3חובה לצבור  -   "התמחותקורסי ". ג

                                                   

 .85עבודה סמינריונית אחת לפחות, בציון . 2

 . הגשת הצעת מחקר לשיפוט בסוף שנה א'.3

 .תיזה. כתיבת 4

 . הגנת תיזה לאחר סיום כתיבת התיזה.5

 

 בחירת הקורסים באישור המנחה / ראש המחלקה )או יועץ מטעמו(.*

 

 הועדה לתואר שניע"פ המופיע בתקנון  -דרישות נוספות כגון: שפה ויהדות

 
 
 

 ( 405-47זה )ימסלול לתואר שני בקומפוזיציה עם ת
 

 דרישות המסלול:

  נ.ז. לפי הפירוט הבא: 50סה"כ 

 
 . קורסים:1
 

 נ"ז 28=     קורסים בקומפוזיציה          8

 נ"ז   12=       קורסי "נושא" ו"יסוד" 4

 נ"ז   8=     קורסים בטכנולוגיות מוזיקליות   2

          קורסי קולוקוויום סמסטריאליים  2) נ"ז  2=     סמינר מחלקתי במשך שנה   

 קולוקוויום שנתי( 1או 

 

 
המחלקה שומרת לעצמה זכות לדרוש השתתפות בקורסים נוספים  .א

 במידה ומיומנותו של המועמד אינה מספקת.

 על הסטודנט לכתוב לפחות עבודה  סמינריונית אחת. .ב

 בחירת הסמינריונים באישור המנחה/ ראש המחלקה )או יועץ מטעמו(. .ג

http://www1.biu.ac.il/index.php?id=490&pt=1&pid=6&level=3&cPath=6,490
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 .עבודת הגמר:   2

 בכל שנה( שיאושרו ע"י המחלקה.   2יצירות קאמריות  )  4על התלמיד  לחבר  

 היצירות תשלחנה לשיפוט.

 

 הועדה לתואר שנימופיע בתקנון ע"פ ה -דרישות נוספות כגון: שפה ויהדות

 
 

 ללא תיזהלתואר שני מסלול ב'  לידיעת תלמידים
 

 .תיזהמטרת מסלול ב', לימודי התמחות ללא כתיבת 
 במסלול זה אין חלוקה למגמות

 

 (501-47זה )יקולוגיה ללא תמסלול לתואר שני במוזי

 

 דרישות המסלול:

  לפי הפירוט הבא נ.ז. 44 * סה"כ 

 

  .קורסים:1
 
 קורסי "יסוד"     4: קורסי חובהא.  

 קורסי "נושא"    4                        

קורסי קולוקוויום  4) נ"ז 4סמינר מחלקתי במשך שנתיים =         

 יים(קולוקוויום שנת 2סמסטריאליים או 

 

 *: קורסי בחירהב.  

 נ"ז  16-כהשלמת הניקוד הנדרש לתואר =      

 
 .לפחות 85בציון . על הסטודנט לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות 2
 

בחינה אינטגרטיבית בתולדות המוזיקה, בתיאוריה  –. מבחן סיום 3

 ובאתנומוזיקולוגיה .

 
יועץ מטעמו(.  *קורסי בחירה באישור המנחה / ראש המחלקה )או
 חייבים לכלול קורס אחד לפחות בתחום תיאוריה או ניתוח.

 

 הועדה לתואר שניע"פ המופיע בתקנון  -דרישות נוספות כגון: שפה ויהדות

 
 

http://www1.biu.ac.il/index.php?id=490&pt=1&pid=6&level=3&cPath=6,490
http://www1.biu.ac.il/index.php?id=490&pt=1&pid=6&level=3&cPath=6,490
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 (250-47זה )יללא ת ומדיה חזותיתבמוזיקה טכנולוגיה מסלול לתואר שני 

 

 דרישות המסלול:

  נ.ז. לפי הפירוט הבא 44 *סה"כ  

 

  .קורסים:1
 

     נ"ז 22סה"כ : קורסי חובהא.  

 י סמסטריםסמינר מחלקתי במשך שנ קורסי חובה כוללים בתוכם גם

 נ"ז 8חובה לצבור : התמחותקורסי ב.  

 נ"ז 7חובה לצבור : בחירהקורסי .  ג

 
ייקחו קורסים שמתחילים בקוד  טים המעוניינים להתמחות בקומפוזיציהסטודנ

. רישום לקורסים אלה הינו באישור המרצה בלבד. נא לפנות במייל 47-7
 למרצים )המיילים נמצאים באתר המחלקה(

 
)עיצוב פס  47886ייקחו קורס  סטודנטים המעוניינים להתמחות בטכנולוגיות

 קול( כקורס חובה.
 
 .לפחות 85בציון ודנט לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות . על הסט2
 

 סיום  פרוייקט. 3

 הועדה לתואר שניע"פ המופיע בתקנון  -דרישות נוספות כגון: שפה ויהדות

 
 

 רפיה במוזיקהלידיעת תלמידים לתואר שני בת
 

רישום לכל קורסי  מהווההנכם מתבקשים להירשם לסל קורסים. הרישום לסל 
 תרפיה שמתקיימים בשנת הלימודים הנוכחית. 

 
לתשומת לבכם, קורסי אנגלית, לימודי יסוד ביהדות /קורסים כלליים אינם 

 נכללים בתוך הסל ויש צורך להירשם אליהם בנפרד. 
 

 ית הבאה:כנס לקישורילפרטים נא לה
 

http://music.biu.ac.il/ma#2TM 
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