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 וניהול מנהיגותו מיוחד, ייעוץחינוך  – חינוךותקשורת  חוגיבמסלול דו  הנחיות לסטודנטים תואר ראשון

 פ"אתשלשנת הלימודים ביה"ס לתקשורת 

 , יש להירשם לקורס בהתאם לשנת הלימודים.שניםלהלן רשימת קורסים על פי 

 

 ' תמוז תש"פג
 2020יוני  25

 הערות שם הקורס מספר קורס מסלול שנה

יש להירשם גם לתרגיל. זהו קורס קדם לסמינריון  מבוא לתקשורת המונים 63-001 תקשורת חינוךחוגי דו  א

 בשנה ג'

יש להירשם  -ויעוץ חינוכי  חינוך מיוחדתלמידי  תולדות התקשורת 63-002 תקשורת חינוךחוגי דו  א

 01לקבוצה 

  התקשורת בישראל 63-003 תקשורת חינוךחוגי דו  א

  02יש להירשם לקבוצה  -חינוך מיוחד  מחקר ומידענות 63-004 תקשורת חינוךחוגי דו  א

 01מיוחד נרשמים לקבוצה תלמידי ייעוץ חינוכי וחינוך  אוריינות אקדמית 63-005 תקשורת חינוך חוגי דו  א

 

  כתיבה ועריכה בעיתונאות 63-006 תקשורת חינוך חוגידו  א

   תקשורת חדשה 63-007 תקשורת חינוךחוגי דו  א

  תקשורת ופסיכולוגיה 63-008 תקשורת חינוךחוגי דו  א

 רטוריקה 63-009 תקשורת חינוך חוגידו  ב

 

 

 דיני תקשורת 63-010 תקשורת חינוך חוגידו  ב

 

 

  אתיקה עיתונאית 63-011 תקשורת חינוךחוגי דו  ב

  תקשורת חזותית 63-012 תקשורת חינוךדו חוגי  ב

  תקשורת מילולית 63-013 תקשורת חינוךחוגי דו  ב

 ש"ש 6 -סך נדרש לתואר קורסי בחירה  תקשורת חינוךחוגי דו  ב

 ש"ש 1קורסי בחירה +  ש"ש 2 -יש להירשם ל 'בבשנה 

 קורסי בחירה ש"ש 3 -לחילופין ל או  הסדנ

 ש"ש 6 -סך נדרש לתואר קורסי בחירה  תקשורת חינוךחוגי דו  ג

ש"ש  1ש"ש קורסי בחירה +  2 -יש להירשם ל 'גבשנה 

 ש"ש קורסי בחירה 3 -לחילופין ל או סדנה 

 סמינריונים בתקשורת 2 -להירשם ליש  וניםסמינרי  חינוךתקשורת חוגי דו  ג
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 *יהדות: 

פרטים נוספים ניתן  . קורסי יהדות ש"ש  10 -מחוייב ב בשנה"ל  תשע"ז ואילךסטודנט שהחל את לימודיו 

 /http://yesod.biu.ac.ilלמצוא באתר המחלקה ללימודי יסוד ביהדות 

 סטודנט שהחל את לימודיו לפני תשע"ז יוכל לפנות למחלקת ללימודי יסוד לבירור.

 *אנגלית

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

http://efl.biu.ac.il/ 

 *הבעה עברית

סטודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יחויב ברישום לקורס אקדמי בשנה הראשונה 

 http://hebrew.biu.ac.il/habaa.heללימודיו פרטים נוספים ניתן למצוא באתר 

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

 

 

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