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 מסלול א' -פ"אתש שנה"ל לתקשורת "סביההנחיות לסטודנטים תואר שני 

  קורסי השלמה
  הערות מועד הקורס מחלקה ש"ש שם הקורס קורס

מדעי  2 מבוא למדעי המדינה 71-001
 המדינה

  מתוקשב סמסטר א  פ"אתש
 

בהתאם לקורסי 
בהם  ההשלמה

חויב הסטודנט עם 
 קבלתו ללימודים

מדעי  2 סטטיסטיקה 71-204
 המדינה

 -קורס כמותי סמסטר ב  פ"אתש
 פרונטאלי

מדעי  2 שיטות מחקר 71-205
 המדינה

 -קורס כמותי סמסטר א  פ"אתש
 פרונטאלי

יסודות התקשורת:  63-800
 מושגים ומודלים

ביה"ס  2
 לתקשורת

 מתוקשב סמסטר א  פ"אתש

 ימי שלישי בהחו
71-802-03 

14-18 
גישות ותיאוריות 

 המדינה יבמדע
מדעי  2

 המדינה
   סמס' ב'

 
 8סה"כ נדרש 

 ש"ש
71-970 

20-22 
גישות ותיאוריות 

 בתקשורת
  שנתי תקשורת 2

71-984 
10-12 

יסודות המחקר 
 המדעי

מדעי  2
 המדינה

  שנתי

71-887 
18-20 

שיטות מחקר 
 איכותניות וכמותיות

עי מד 2
 המדינה

  שנתי

  שלישי/שישי/מתוקשבימי  – תקשורת בחירה
 6סה"כ נדרש 

 ש"ש 
71-049 

 
פוליטיקה 

אלגוריתמית: 
 תעמולה בעידן המידע

 

, 14:00-16:00ג'  תקשורת 1
 סמסטר א'

 

71-044 
 

מוניפולציות 
פוליטיות במרחב 

 הסייבר

 16:00-18:00יום ג'  תקשורת 1
 'אסמסטר 

 

71-047 
 

חופש העיתונות 
בשגרה ובחירום: 

אתגרי העידן 
  הדיגיטלי

 10:00-12:00יום ו'  תקשורת 1
 'בסמסטר 

 

שיח  -מוכרים סבל 71-042
 הטראומה בתקשורת

, 10:00-12:00יום ו'  תקשורת 1
 סמסטר א'

 

ניהול דיפלומטיה  71-040
 ותקשורת בינלאומית

מדיה:  -בעידן הניו
תות אסטרטגיות לע

 משבר

 , 12:00-14:00יום ו'  תקשורת 1
 'בסמסטר 

 

71-656 
 מתוקשב

תקשורת דעת קהל 
 ומדיניות

  סמסטר א'מתוקשב  תקשורת 2

71-046 Tele activism 1  12:00-14:00יום ו'  תקשורת , 
 סמסטר א'

  

 חובה שנה ב'
מדעי  4 קוד תזה  71-3001

 המדינה
 4סה"כ נדרש   

 ש"ש
 

 ( בלימודי תקשורת  ) לא כולל לימודי יסוד ביהדות ש"ש  18סך נקודות נדרש במסלול א': 

הלימודיםייתכנו שינויים בתכנית *

 ' סיון תש"פל
 2020יוני  22
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  80ציון ממוצע נדרש בהשלמות: 

 במהלך שנת הלימודים. ילמדו -קורסי השלמה
 

 מעבר למן המניין:

והעביר לוועדה לתואר שני מסמכים סטודנט שהשלים את הממוצע הנדרש בכל קורסי ההשלמה בהם חויב 
זכירות ביה"ס למ /יעביר טופס פנייה לוועדה לתואר שני נאמנים למקור של תעודת התואר הראשון, 

 בבקשה לעבור לסטטוס מן המניין.

סטודנט שלא השלים את כל קורסי ההשלמה ו/או לא עמד בממוצע הנדרש עד סוף השנה הראשונה 
לא יוכל להירשם לשנה  / לא העביר את המסמכים המקוריים או הנאמן למקור  ללימודי התואר השני

 /school.biu.ac.il-http://graduate שנייה.

 הדות:י*

 ש"ש 2יהדות בהיקף  יבוגר תואר ראשון מבר אילן מחויב בקורס

 ש"ש 4שאינו בוגר תואר ראשון מבר אילן מחויב בקורסי יהדות בהיקף  סטודנט 

עדה לתואר שני סטודנט המבקש להגיש בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים יוכל להגיש טופס פנייה לוו
 /school.biu.ac.il-http://graduate: ציפי ברמןלגב' 

פרטים נוספים ופירוט אודות מגוון קורסי היהדות המוצעים לסטודנטים ניתן למצוא באתר המחלקה 
 /http://yesod.biu.ac.ilללימודי יסוד ביהדות 

 

 אנגלית*

 תואר ראשון / ציון פסיכומטריאנגלית בסטודנט לא קיבל פטור מחובת אנגלית על סמך ציון במידה ו

 .להיבחן בבחינת מיון אוניברסיטאית המתקיימת לרוב בקיץ שלפי תחילת הלימודים ניתן

לא  סיווג לרמת קורס אנגלית לתואר שני. בלבבחינה ניתן לקבל פטור מלימודי אנגלית בתואר שני / לק
לבירור מועדי קורסים / מידע אודות בחינת המיון ניתן   ניתן להירשם לקורס אנגלית ללא ציון בחינת מיון.

 / http://efl.biu.ac.ilלפנות לאתר המחלקה לאנגלית:

 לתואר שני.מחויב בבחינת מיון  מסלול א' -אנגלית
 הסטודנט לא קיבלתבמידה ו.  תהמיון האוניברסיטאית לבחיניש לגשת  : לתשומת ליבכם

לא , יוכל לגשת לבחינה מחלקתית פנימית, אשר מאשרת המלצה לפטור בלבד. הבחינה פטור
 ת לרמת אנגלית.ווגמס

ייאלץ לפתוח  סטודנט שלא יקבל פטור מאנגלית ולא יירשם לקורס באנגלית במהלך שנת הלימודים,
 שנת לימודים נוספת , דבר העלול לגרור תשלום נוסף. 

 
 

 *לא ניתן לקבל זכאות לתואר שני ללא השלמת חובה זו
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