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 מסלול מובנה – מסלול ב' -פ"אתש שנה"ל לתקשורת "סביההנחיות לסטודנטים תואר שני 

 (בהתאם למכתב הקבלה ) קורסי השלמה
 הערות מועד הקורס מחלקה ש"ש שם הקורס קורס

 מתוקשב תשפ"אמסטר א' ס מדעי המדינה 2 מבוא למדעי המדינה 71-001
יסודות התקשורת:  63-800

 מושגים ומודלים
 מתוקשב תשפ"א 'סמסטר א ביה"ס לתקשורת 2

 ימי שלישי – חובה
71-802-03 

 
 יגישות ותיאוריות במדע

 המדינה
 סמס' ב' מדעי המדינה 2

 14-18יום ג' 
 

 ש"ש 4 נדרש סה"כ
71-970 

 
גישות ותיאוריות 

 בתקשורת
 שנתי תקשורת 2

 20-22יום ג' 
 ימי שלישי/שישי/מתוקשב -תקשורת חירהב

71-041 
 

אומנות הרטוריקה: 
הופעה מול קהל 

 ומלצמה

, 18:00-20:00ג'  תקשורת 1
 'בסמסטר 

 
 

 ש"ש 6סה"כ נדרש 
שיח  -מוכרים סבל 71-042 

 הטראומה בתקשורת
, 10:00-12:00יום ו'  תקשורת 1

 סמסטר א'
71-044 

 
מניפולציות פוליטיות 

 במרחב הסייבר:
השתנות אנושית 

 ומניפולציה תודעתית
 

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

71-656 
 מתוקשב

תקשורת דעת קהל 
 ומדיניות

 סמסטר א' תקשורת  2
 

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

 

 שישי/ימי שלישי – בחירה מדעי המדינה
71-047 

 
שגרה בחופש העיתונות 

ובחירום: אתגרי העידן 
  הדיגיטלי

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

 
 
 

 ש"ש  4סה"כ נדרש 
 

71-038 
 

הפוליטיקה של 
הסקרים: שיקוף ועיצוב 

 דעת קהל

 18:00-20:00יום ג'  תקשורת 1
 'אסמסטר 

71-049 
 

ליטיקה אלגוריתמית: פו
 תעמולה בעידן המידע

, 14:00-16:00יום ג'  תקשורת 1
 סמסטר א'

ניהול דיפלומטיה  71-040
ותקשורת בינלאומית 

מדיה:  -בעידן הניו
תות ות לעאסטרטגי

 משבר

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

 סמסטר ב' וקיץ –סמינריון 
71-048 

 
עיתונאים בקונפליקט: 

 סיקור בעת משבר
 8:00-10:00יום ו'  תקשורת 2

 שנתי
 

 ש"ש 4סה"כ נדרש 
71-045 

 
דימויים: תעשיית ה

 תמונות ועיצוב מציאות
  .סמסטר קיץ תקשורת  2

יתקיים רישום 
 בנפרד לקראת הקיץ.

 

 (ההתמחות לא כולל לימודי יסוד ביהדותבלימודי ש"ש )  18סך נקודות נדרש במסלול ב': 

              ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

 ' סיון תש"פל
 2020יוני  22

mailto:comm.office@mail.biu.ac.il
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  80 יון ממוצע נדרש בהשלמות:צ

 יתקיימו במהלך שנת הלימודים. -ורסי השלמהק
 

 מעבר למן המניין:

והעביר לוועדה לתואר שני מסמכים סטודנט שהשלים את הממוצע הנדרש בכל קורסי ההשלמה בהם חויב 
ביה"ס  למזכירות /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 
 .לסיים את לימודיו לא יוכל  / לא העביר את המסמכים המקוריים או הנאמן למקור  ללימודי התואר השני

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

 הדות:י*

 ש"ש 2בוגר תואר ראשון מבר אילן מחויב בקורס יהדות בהיקף 
 ש"ש 4שאינו בוגר תואר ראשון מבר אילן מחויב בקורסי יהדות בהיקף  סטודנט 

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

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

 

 
קורסי התואר השני בקיץ הינם בעלות שונה מעלות קורס במהלך השנה; עם זאת, בהליך הגשת  לימודים בקיץ:

 בקשה לזכאות נבדקת האופציה להחזר חלקי עבור התשלום שבוצע לקורסים אלו.
 

 
 חובות אלו.*לא ניתן לקבל זכאות לתואר שני ללא השלמת *

mailto:comm.office@mail.biu.ac.il
http://graduate-school.biu.ac.il/
http://graduate-school.biu.ac.il/
http://yesod.biu.ac.il/

