
 הנחיות לרישום לקראת לימודי התואר הראשון

 טבמחלקה לספרות משווה לשנה"ל תשע"

 

 סטודנט/ית יקר/ה שלום רב,

 

 אנו מברכים אותך על החלטתך ללמוד במחלקה לספרות משווה.

 להלן מספר הערות חשובות לקראת הרישום האינטרנטי )פריא"ל(.

ברצוננו להדגיש כי מידע זה הינו חלקי בלבד וכי יש לעיין בספר "פרטי מידע" בשנה שזה התקבלת 
 להלן מתייחס לדרישות המחלקה בלבד.ללימודים. המידע המפורט 

יש להשלים את הדרישות בלימודי יסוד ביהדות, קורסים כללים, הבעה עברית ואנגלית כשפה 
 טודנט.זרה כפי שמפורט בספר פרטי  מידע לס

 סה"כ נ"ז )נקודות זכות( הנדרשות במקצוע ההתמחות לתואר ראשון:

  נ"ז 25 –דו ראשי מובנה 

  ש"ש 27 –דו ראשי לא מובנה 

  נ"ז 46 –מורחב 

 

 חישוב הנקודות וסיכומן

 נ"ז 1ש"ש =  2בהיקף של  קורס סמסטריאלי

 נ"ז 2ש"ש =  4בהיקף של  קורס סמסטריאלי 

 נ"ז 2= ש"ש  2בהיקף של   קורס שנתי

 

 ראשי מובנה-ספרות משווה דו

 :ראשי מובנה-דוהדרישות למקצוע 

299-01 

299-02 

097-01    

 הרצאה - תולדות הספרות )חובה לשנה א'(

 תרגיל – תולדות הספרות )חובה לשנה א'(

 קורס החיים כסיפור )חובה(

 

 ש"ש 2

 

 ש"ש 2

 
 חטיבה ראשונה: התקופה הקלאסית וימה"ב:   

 ש"ש 4

 

 :  18-חטיבה שניה: רנסאנס ובארוק והמאה ה 

 

 ש"ש 3  

 



 ש"ש 4    20-והמאה ה 19-חטיבה שלישית: המאה ה 

 

 ש"ש  4 )משנה ב' ומעלה(    שני סמינריונים 

 ש"ש 6 שלושה קורסים באסתטיקה וביקורת 

 

 
                                                                                              

 סה"כ
 ש"ש 25

 

 לא מובנה-ספרות משווה דו ראשי

 :שאינו מובנהראשי -דוהדרישות למסלול 
 

299-01 

299-02 

097-01    

 הרצאה - תולדות הספרות )חובה לשנה א'(

 תרגיל – לשנה א'(תולדות הספרות )חובה 

 קורס החיים כסיפור )חובה(

 

 ש"ש 2

 

 ש"ש  2

 ש"ש   4                    חטיבה ראשונה: התקופה הקלאסית וימה"ב 

 

 ש"ש   3                    18-חטיבה שניה: רנסאנס, בארוק והמאה ה 

 

-ת המאה ה19-חטיבה שלישית: המאה ה 

20  

 ש"ש  4                   

 
 ש"ש  6                     שלושה קורסים באסתטיקה וביקורת

 
 ש"ש  2                     תחומי-קורס בתולדות האמנות או בין

 
 ש"ש  4                     סמנריונים

 
 ש"ש  27                       סה"כ:

 

 

 

 

 

 



 ספרות משווה מורחב

 :משווה מורחב )ספרות בלבד(להלן פירוט הדרישות למסלול ספרות 

 

 )משנה ב' ומעלה( ש"ש 6שלושה סמינריונים 

 ש"ש תולדות הספרות )חובה לשנה א'( 2קורס של 

 ש"ש )חובה( 2קורס החיים כסיפור  

 ש"ש באסתטיקה וביקורת 6קורסים של שלושה ב

 ש"ש 4 –בין תחומי/תולדות האמנות שני קורסים ב

 ש"ש פרוזה 2קורס של 

 ש"ש שירה 2קורס של 

 ש"ש דרמה ותיאטרון 2קורס של 

 התקופה הקלאסיתעל ש"ש  2קורס של 

 נייםיש"ש על ימי הב 2קורס של 

 בארוקהרנאסנס וש"ש  על ה 4ים של קורס

 18-ש"ש על המאה ה 2קורס של 

 19-ש"ש על המאה ה 2קורס של 

 20-ש"ש על המאה ה 2קורס של 

 ש"ש  6 –קורסי בחירה 

 ש"ש 46סה"כ: 

 

חובה להיכנס למערכת המידע האישי במערכת "מידע מינהלי" באתר האוניברסיטה בכתובת: 
https://dory.os.biu.ac.il/AIS  ולבדוק האם מערכת השעות שלך מעודכנת וזהה לזו המופיעה באתר

. אם קיים הבדל ברישום, נא לדווח על כך למדור תל"מ http://priel.biu.ac.ilפריא"ל בכתובת: 
 .tlm.office@mail.biu.ac.il .או בדוא"ל לכתובת:  7384012-03בפקס שמספרו : 

 

המחלקה לספרות מרכזת , רחרילקא שאלות בנושא תכנית הלימודים ניתן לפנות לגב' מירב

 . gr.comlit@biu.ac.ilמשווה במייל: 

 

 

https://dory.os.biu.ac.il/AIS
http://priel.biu.ac.il/
mailto:tlm.office@mail.biu.ac.il_
mailto:gr.comlit@biu.ac.il

