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 (323תכנית המחלקה לתקשורת ועיתונאות )
 

מטרת הלימודים במחלקה לתקשורת ועיתונאות היא להקנות לתלמידים ידע והבנה אודות תהליכי 

רכישת ותוך התבוננות ביקורתית במימושי התקשורת בזירה הציבורית, הכתובה והמשודרת,   תקשורת

רת הדיגיטלית, מדיה תקשושיטתית ומעמיקה של תהליכים, השפעות ותופעות בתחומים של הבנה 

 .תיתובין קבוצ אישית-תקשורת בין , תקשורת פוליטית, חברתיים

אופי הלימודים הוא עיוני. עם זאת, ניתנת לתלמידים האפשרות להתנסות במספר סדנאות להכרת 

. רגונים העוסקים בתקשורת( בא'וכן לערוך התמחות )סטאז ההיבטים המעשיים של התקשורת

 , לימודי תקשורת דיגיטלית, במסגרת לימודי התואר הראשון משולבים לימודי תקשורת כלליים

תרבותיים, לשוניים, פוליטיים, פסיכולוגיים, עם דגש על היבטים חברתיים,  לימודי עיתונאותו

 טכנולוגיים.והיסטוריים, 

 

 הראשון )ב"א( לימודי התואר

 

 הלימודים לתואר ראשון יתנהלו במסלול הדו חוגי והחד חוגי )משנה ב'(. 

  

   מסלול דו חוגי

 במסגרת המחלקה, עפ"י החלוקה כדלקמן: נ"ז 56על התלמיד/ה ללמוד 

 

 נ"ז 43     1שעורי חובה

 נ"ז 14                                              קורסי בחירה וסמינר 

 (  פרקטיקוםקורס בחירה בשפה האנגלית וקורס  )כולל  

 נ"ז 4     2עבודה סמינריונית

 נ"ז 4     3סדנאות 2

_____________________________________________ 

 נ"ז  56      סה"כ

 
  מתכנית "אבני פינה" )ישוקלל בציון  נ"ז 4של בנוסף, על התלמיד ללמוד קורסים בהיקף

הגמר לתואר. לא יילקח בחישוב ציון הגמר של החוג(, וכן קורס אינטרנטי ב"הכרת משאבי 
 הספרייה" )ללא נ"ז וללא ציון מספרי(.  

                                                 
 .לפחות בקורס המקביל 60כפופה לקבלת ציון של , הזכאות לפטורים מקורסי החובה המפורטים בהמשך  1

 .מהמחלקה בלבד ז מקביל בקורסי בחירה"תלמידים הזכאים לפטורים חייבים להשלים בהיקף נ     
  .ז של הקורס"ז בנוסף לנ"נ 4 -עבודה סמינריונית מזכה ב  2
ניתן ללמוד עד שלוש סדנאות במהלך הלימודים לתואר הראשון. תלמיד יוכל להחליף סדנה אחת בקורס בחירה,   3

( יכולים ללמוד שלוש 5000באישור יועצת הבוגר. תלמידים הלומדים את קורס הפרקטיקום לתלמידי תקשורת )
 .ף לפרקטיקוםסדנאות בנוס

  



 

 

 

  :קורס בחירה בשפה אנגלית 
בשפה ים בחירה תלמידים לתואר בוגר בפקולטה למדעי החברה מחויבים בלימוד קורס/

תלמידי דו חוגי, אשר לומדים בשני חוגים בפקולטה, יכולים  .נ"ז לפחות 2לית בהיקף האנג
 לבחור ללמוד קורס בחירה בשפה האנגלית באחד משני החוגים בהם הם לומדים.

 
 

 
 מסלול חד חוגי 

 
, ועמדו בתנאי את שנת הלימודים הראשונה במסלול דו חוגיבהצלחה המסלול פתוח לתלמידים שסיימו 

 פקולטה.ד' בשנתון ההמפורטים בפרק  המעבר בהתאם לתנאים .למסלול החד חוגי המעבר

 מתום יאוחר ולא ,של התלמיד השנייה הלימודים בשנת ורק אך יתאפשרהמעבר למסלול חד חוגי 

 .א' סמסטר של השינויים טופס הגשת מועד

 למסלול החד חוגי תתבצע במזכירות הפקולטה למדעי החברה.  הגשת בקשה למעבר

ולגבי הלימודים המשלימים יש לפנות לרכזת פריס, -, גב' מאיה דהצת הבוגרליועלקבלת ייעוץ יש לפנות 

 .גב' רינת רובינשטיין תואר בוגר במזכירות הפקולטה

 

 במסגרת המחלקה, עפ"י החלוקה כדלקמן: נ"ז 47על התלמיד/ה ללמוד 

 

 נ"ז 43      שעורי חובה

 נ"ז 22                                4קורסי בחירה וסמינר  

   פרקטיקום(קורס  ,קורס בחירה בשפה האנגלית )כולל 

 נ"ז 8      עבודות סמינריונית 2

 נ"ז 10      5סדנאות 5

____________________________________________ 

 נ"ז  74      סה"כ

 

  נ"ז מהתחום  4 :מתכנית "אבני פינה" נ"ז 8בנוסף, על התלמיד ללמוד קורסים בהיקף של

ישוקלל בציון הגמר לתואר. לא יילקח בחישוב ציון הגמר )נ"ז מהתחום העיוני.  4-הניסויי ו

 של החוג(, וכן קורס אינטרנטי ב"הכרת משאבי הספרייה" )ללא נ"ז וללא ציון מספרי(.  

  אנגלית: קורס בחירה בשפה 
בשפה  תלמידים לתואר בוגר בפקולטה למדעי החברה מחויבים בלימוד קורס/ים בחירה

 נ"ז לפחות 2האנגלית בהיקף 

                                                 
 . ז מחוץ לחוג"נ 6באישור היועץ ניתן לקחת עד   4
תלמיד שילמד שתי סדנאות ישלים את נקודות הזכות להשלמת המכסה מקורסי . חובה להשתתף בשתי סדנאות  5

 של המחלקה. הבחירה

 



 

 

 לימודי התואר הראשון-הלימודים תכנית

  
 לימודי שנה א'  

          
 נ"ז     נ"ז( 18לימודי חובה )

 3 שו"ת   מבוא לתקשורת המונים חלק א' 50003
 1 תרגיל  6הקריאה והכתיבה המדעית יסודות 50118
      2 שעור   תולדות המחשבה החברתית 50425
 2 שעור   חופש העיתונות וחופש העיתונאי 50981
 2 שעור   7סטטיסטיקה לתלמידי תקשורת 50270
 2 שעור     תקשורת פוליטית 50125
 3 שו"ת   מבוא לתקשורת המונים חלק ב' 50004
  3 שו"ת      תקשורת לשונית 50515

        
 לימודי בחירה

 2 שעור/סדנה    קורס בחירה או סדנה 
 

 תנאי מעבר לשנה ב'
 

 בכל אחד מקורסי החובה.  60ציון  לפחות, על התלמיד להשיג 'על מנת לעבור לשנה ב

 ג'.-ב' משנים קורסים  ללמוד ב' אינו רשאי לשנה המעבר בתנאי עמד שלא תלמיד

 

 לימודי שנה ב'
 

 נ"ז      נ"ז( 16חובה )לימודי 
  2 שעור     טכנולוגיות תקשורת וחברה: סוגיות היסטוריות 50224

 3 שו"ת    8פסיכולוגיה חברתית בתקשורת 50110
 4 שו"ת    9חלק א' –שיטות מחקר בתקשורת  50271

 4 שו"ת   10חלק ב' –שיטות מחקר בתקשורת  72502

                                                 
ז "בהיקף נ מהמחלקה בלבדזכאים לפטור מקורס זה ולהחלפתו בקורס בחירה  שלמדו קורס זה בחוגם השניתלמידים  6

 .מקביל
ס "סוציולוגיה ע: פטורים תלמידים שלמדו קורס מבוא לסטטיסטיקה בחוג אחר. ז"התרגילים בקורס הינם רשות ללא נ 7

, 51307או  51102ס "פסיכולוגיה ע 52117או  52220/52116ס "חשבונאות ע, 52117או  52116ס "ס ע"מנה, 53103
ס "תלמידי קרימינולוגיה ע, 52220ס "ע הסטטיסטיק, 40116+  40115ס "גאוגרפיה ע, 52220 או 52221ס "כלכלה ע
  .ז מקביל"ז בקורס בחירה מהמחלקה בלבד בהיקף נ"חייבים בהשלמת הנ, תלמידים הזכאים לפטור מקורס זה. 61797

 ו להשלים נ"ז בחשבונאות.ישוקלל במסגרת קורסי תקשורת ולא יידרש 52116 לתלמידים בשילוב עם חשבונאות קורס
 
תלמידים שחוגם השני פסיכולוגיה אינם רשאים ללמוד קורס זה וחייבים בהשלמת נקודות הזכות מקורסי הבחירה של  8

 .המחלקה בלבד
מהחוגים הבאים: תלמידים זה פטורים מקורס  או קורס הפוטר מקורס זה. ,52800סטטיסטיקה  -תנאי קדם   9

תלמידים הזכאים לפטור מקורס זה, חייבים בהשלמת הנ"ז בקורס בחירה . גיאוגרפיה ע"ס, 53302וגיה ע"ס סוציול
 .ז מקביל"בהיקף נ מהמחלקה בלבד

.  53302+53304וסוציולוגיה ע"ס הקורסים   51301פסיכולוגיה ע"ס פטורים מהקורס תלמידים מהחוגים הבאים:   10
 .ז מקביל"בהיקף נ מהמחלקה בלבדבקורס בחירה  תלמידים הזכאים לפטור מקורס זה, חייבים בהשלמת הנ"ז



 3 שעור  תקשורת חזותית: צילום, קולנוע וטלוויזיה   50117
 

 
 ג'.-קורסי בחירה וסדנאות יתחלקו בין השנים ב' ו

 

 תנאי מעבר לשנה ג'

 בכל אחד מקורסי החובה של שנה ב'. 60ציון  לפחותעל מנת לעבור לשנה ג', על התלמיד להשיג 
 

 בכל אחד מקורסי חובה, בכל השנים.לפחות  60על מנת לסיים את התואר על התלמיד להשיג ציון 

  .60ציון עובר בקורסי הבחירה הוא 
במהלך הלימודים לתואר ובעת סגירת התואר על הסטודנט מוטלת האחריות לוודא כי השלים את כל 

   כלל זה לוודא אם השיג ציון עובר בקורסים הנדרשים לתואר.חובותיו לתואר וב
    

 סמינרים וקורסים מתקדמים
ההשתתפות בסמינרים ושיעורים מתקדמים בשנה ג' מותנית בעמידה בכל שיעורי החובה בשנה ב'. כל 

 תלמיד ישתתף בסמינר אחד )סמסטריאלי או שנתי(  לפי בחירתו. 
 ותלמידי המסלול החד חוגי ישתתפו בשניים. חוגי ישתתפו בסמינר אחד,תלמידי המסלול הדו 

 
מצטיינים להשתתף בסמינריון אחד בשנת הלימודים לתלמידים חוגי ו-מומלץ לתלמידי המסלול החד

 השנייה ובסמינריון נוסף בשנה השלישית. לא ניתן להגיש שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה. 
  

 
  

 (50000פרקטיקום מקצועית בתקשורת )התנסות קורס 

במסגרת הקורס יתמחו תלמידי המחלקה לתקשורת בגופים ובארגונים שונים העוסקים בתקשורת, 
 וכן יבצעו פרויקט אקדמי הנוגע למקום ההתמחות.

הקורס יעסוק בסוגיות תיאורטיות ומעשיות בארגוני תקשורת וישלב מפגשים אישיים וכיתתיים. 
ם יעסקו בהיבטים מקצועיים דוגמת כתיבה נכונה של מסמכים ועריכת מחקרים המפגשים הכיתתיי

יישומיים, לצד סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות הנוגעות לארגוני תקשורת. במסגרת המפגשים 
האישיים ייקבע פרויקט אישי לכל תלמיד שיוצג בכנס פוסטרים בסוף הקורס ויוגש כעבודת סוף 

ו גם מפגשים ודיונים בקבוצות, סיורים והרצאות אורח. ההשתתפות קורס. במהלך השנה יתקיימ
 בשיעורים הינה חובה, וההתמחות מתקיימת במהלך יום אחד בשבוע.

 המחלקה.נ״ז נוספים, בכפוף לאישור  2ניתן לכתוב רפרט בהיקף של . נ"ז 4הקורס מקנה 

 

 

 

 



 

 לימודים מתקדמים

 לימודי התואר השני )מ"א(
 

 6258832-02טל'  meital.balmas@mail.huji.ac.il מיטל בלמסד"ר  :לתואר שני צתיועהתכנית ו תראש

 א5415חדר 

 6258832-02טל'  ji.ac.ilmeital.balmas@mail.hu מיטל בלמסד"ר  :הפוליטיתלתקשורת המגמה ראשת 

 א5415חדר 

 5407חדר  5883203-02טל'  huji.ac.il.mail@n.john : ד"ר ניקולס ג'ון ראש המגמה לאינטרנט ומדיה חדשים

 raya.morag@mail.huji.ac.il פרופ' רעיה מורג :מדיה וטקסט: ראשת המגמה לתקשורת, תרבות וקולנוע

 5404חדר  02-5883202טל' 

 5414חדר  1778588-02טל'  zohar.kampf@mail.huji.ac.il  : פרופ' זוהר קמפף תחומית -ראש המגמה הרב

 
לימודי המוסמך נועדו להקנות ידע מעמיק ורחב בתחומים שונים של תקשורת והם יתקיימו בשני 

 מחקרי. הלא המסלול( ותזה)הכולל עריכת מחקר וכתיבת עבודת  מחקריה המסלולמסלולים: 

 בשני המסלולים נמשכים בין שנה וחצי לשנתיים, והם מתקיימים בימי שני.  הלימודים
 הבאות: המגמות ןמ אחתב ללמוד ניתן

תקשורת, ( 4, )נטרנט ומדיה חדשיםאי (3) תקשורת פוליטית,( 2)לימודי תקשורת רב תחומיים, ( 1)

 תרבות וקולנוע: מדיה וטקסט

 , בעת תהליך הרישום.ין את המגמה המועדפת בטופס הבקשהיש לצי

נ"ז בסמסטר  10יבו בלימודי השלמה בהיקף של עד ינם בעלי תואר ראשון בתקשורת יחומועמדים שא

 ם. ראו פירוט בהמשך. הראשון ללימודי

 

  תנאי הקבלה

 בלימודי התואר הראשון.  85ציונים של לפחות  ממוצע הסף לקבלה הוא תנאי

שהם בעלי ניסיון מוכח של  ובתנאי 83מעל שלהם הממוצע  ןמועמדים בעלי תואר בוגר שציו

 שנתיים לפחות בתחום התקשורת, רשאים אף הם להגיש מועמדות לתואר שני. 

  ידונו על ידי ועדת הקבלה של המחלקה.י הנרשמים
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 השלמה קורסי

 
שהתקבלו למחלקה לתקשורת ועיתונאות ואינם בעלי תואר בוגר בתקשורת יחויבו  תלמידים

המעבר  תנאית זכות בסמסטר הראשון של הלימודים המתקדמים. נקודו 10בהיקף של עד  ותבהשלמ

בלימודי ההשלמה, וציון מינימלי  85השגת ציון ממוצע של  הוא המוסמך מלימודי ההשלמה ללימודי

. עם סיום כל לימודי ההשלמה, יהיה על התלמיד/ה להירשם ללימודי "מוסמך" בכל קורס 80של 

בהרשמה מקוונת( ולהגיש את מסמכים גם במזכירות במשרד לקבלת תלמידים )או באינטרנט 

 הפקולטה למדעי החברה.

 

  נ"ז( 7קורסי השלמה לכל המגמות )

 

 נ"ז 3    מבוא לתקשורת המונים א' 50003

 נ"ז 4                             חלק א' –בתקשורת גישות ושיטות מחקר  50271

גישות ושיטות מחקר  50271פטורים מהקורס תלמידי המגמה לתקשורת, תרבות וקולנוע )

 בתקשורת( 

 

 קורס השלמה למסלול הרב תחומי 

 נ"ז 2     האשמה אינה בכוכבים 50260

 

 קורס השלמה למגמת, תקשורת, תרבות  וקולנוע

 נ"ז  2                           טלוויזיה: סוגיות חברתיות ותרבותיות 50119

 

 קורס השלמה למסלול תקשורת פוליטית 

 נ"ז 3    פסיכולוגיה חברתית בתקשורת  50110

 * ייתכנו חובות השלמה במחלקה למדע המדינה

 

 קורס השלמה למגמת אינטרנט ומדיה חדשים

 נ"ז 2     טכנולוגיות תקשורת  50224

 

  נ"ז  7-10      סך כל לימודי השלמה

 

 יוכלו לבחור באישור היועץ שני קורסי בחירה מלימודי המוסמך.במהלך סמסטר א' תלמידי השלמות 
 

תלמידים שלמדו במסגרת לימודי הבוגר קורסים מקבילים יוכלו לקבל פטור באישור היועץ לתלמידי 
 מוסמך.

 
 



 
 תקשורת רב תחומית -תכנית הלימודים 

 
-02טל'    zohar.kampf@mail.huji.ac.ilתחומית: פרופ' זוהר קמפף  -המגמה הרב ראש התכנית ויועץ

 5414חדר  5881778
 

 
   תכנית הלימודים:

  נ"ז 6        לימודי חובה
  נ"ז 22       קורסי בחירה וסמינרים

  נ"ז 8        11עבודות סמינריוניות 2
  
    נ"ז 36            סך הכל

 
 חובה לימודי

 מבין שני קורסי התיאוריה: אחדלבחירה 
 נ"ז 3 וביקורת פרשנות, היסטוריה: תיאוריות בתקשורת ותרבות 50500
    ודיגיטליים פסיכולוגיים ,פוליטיים היבטים: תיאוריות בתקשורת 50525

 נ"ז 3        
 

 :מבין שלושת הקורסים המתודולוגיים הבאים אחד לבחירה
    שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית 50768

 נ"ז 3                                                                                                                          
 נ"ז 3                 לניתוח טקסטואלישיטות מתקדמות  50071
 נ"ז 3 וסכסוך שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית 50812

 
 נ"ז מחוץ לחוג   6היועץ התלמידים יהיו רשאים ללמוד עד  ישורבא

 
 שקלול הציון הסופי למסלול מחקרי:

 %70 ציוני הקורסים
 30% עבודת הגמר

 
 שקלול הציון הסופי למסלול הלא מחקרי:

 100% ציוני קורסים  
 
 

 
 

 

 

 
 

                                                 
נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית( וסטודנטים הלומדים  4נ"ז )הכוללים  6נ"ז יקבלו  2סטודנטים הלומדים בסמינר של    11

 נ"ז. לא ניתן להגיש שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה. 8נ"ז יקבלו לפיכך  4בסמינר של 



 : מדיה וטקסטקולנועותרבות , תקשורת תמגמ
 

 4540חדר  5883202-02טל'  raya.morag@mail.huji.ac.il המגמה: פרופ' רעיה מורג ראשת
 
 

 תכנית הלימודים:

 

 נ"ז  8       לימודי חובה

 נ"ז  20     12קורסי בחירה וסמינרים

 נ"ז  8      13סמינריוניות עבודות 2

 

 נ"ז 36        סך הכל

 
 חובה קורסי

 
 א' שנה

 פרשנות, היסטוריה: תיאוריות בתקשורת ותרבות 50500
 נ"ז 3        וביקורת 

 
 הקורסים הבאים: שנימבין  אחד לבחירה

 נ"ז 3 שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית 50768
 נ"ז 3                     לניתוח טקסטואלישיטות מתקדמות  50071

 

 לבחירה אחד מתוך שני הקורסים הבאים:

 נ"ז 2     השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע 50987

 נ"ז 2     קולנוע לאומי, קולנוע עולמי 50941

     

 
 נ"ז מחוץ לחוג לתקשורת 6היועץ התלמידים יהיו רשאים ללמוד עד  באישור

 

 שקלול הציון הסופי למסלול המחקרי:
 %70 ציוני הקורסים

 30% עבודת הגמר
 

 שקלול הציון הסופי למסלול הלא מחקרי:
 100% ציוני קורסים

 

 
 
 

                                                 
 רה אחד צריך להיות מתוך רשימת קורסי הבחירה במגמה.לפחות קורס בחי  12
נ"ז  6נ"ז יקבלו  2לפחות סמינר אחד צריך להיות מתוך רשימת הסמינרים במגמה. סטודנטים הלומדים בסמינר של   13

גיש נ"ז. לא ניתן לה 8נ"ז יקבלו לפיכך  4נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית( וסטודנטים הלומדים בסמינר של  4)הכוללים 
 שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.
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 תקשורת פוליטיתלהמגמה 
 

 א5415חדר  5883262-02טל'  meital.balmas@mail.huji.ac.il ד"ר מיטל בלמס המגמה ראשת 

 

 תכנית הלימודים:
 נ"ז  14       לימודי חובה

 נ"ז  6-12       14קורסי בחירה
 נ"ז 8-6    15עבודה סמינריונית במדע המדינה

 נ"ז 8-6      16עבודה סמינריונית בתקשורת
 נ"ז 36        סך הכל

 
  השלמה מהחוג למדע המדינה
 17 לתואר( )נ"ז אינן נספרות במניין הנ"ז

 :הבאים קורסים תמשלוש אחד
  

 נ"ז 4     משטר מדינת ישראל  56101
 נ"ז 4   פוליטיקה השוואתית: מוסדות ותהליכים  56106
 נ"ז 4     מבוא למדע המדינה 56103

 
 שנה א' –חובה  לימודי
  נ"ז 3 ודיגיטליים פסיכולוגיים ,פוליטיים היבטים: חלק ב' תיאוריות בתקשורת 50525

         
 נ"ז 2       ניהול משברים תקשורתיים 50972

 
   נ"ז 2סוגיות בתקשורת פוליטית ובהשתתפות פוליטית דיגיטלית                  50950

    
  נ"ז 2   תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול 50817

  
 נ"ז 3 וסכסוך שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית 50812

 
 ' בשנה  -חובה  לימודי

          
 נ"ז  2   אישית-פוליטית בין תקשורת ואסטרטגיה 50045

 
המגמה יכתבו עבודה סמינריונית אחת במחלקה לתקשורת ועיתונאות ועבודה אחת במחלקה  תלמידי

 למדע המדינה. 
 ות.נ"ז מקורסי בחירה אצל מורי המחלקה לתקשורת ועיתונא 4על התלמידים ללמוד לפחות 

 שקלול הציון הסופי למסלול מחקרי:
 %70 ציוני הקורסים

 30% עבודת הגמר
 שקלול הציון הסופי למסלול הלא מחקרי:

 100% ציוני קורסים  

                                                 
יש לבחור את קורסי הבחירה מתוך רשימת קורסי הבחירה של המגמה בתקשורת פוליטית המופיעה בשנתון. קורסי  14 

 בחירה שאינם מופיעים ברשימה זו יאושרו על ידי ראש התכנית.
  נ"ז. 6עבודה סמינריוני, סה"כ  נ"ז נוספים עבור 4-זוכו בנ"ז י 2סטודנטים הלומדים סמינר של  15

    נ"ז. 8נ"ז יקבלו לפיכך  4סטודנטים הלומדים בסמינר של 
  נ"ז. 6נ"ז נוספים עבור עבודה סמינריוני, סה"כ  4-זוכו בנ"ז י 2סטודנטים הלומדים סמינר של  16

  נ"ז. 8נ"ז יקבלו לפיכך  4סטודנטים הלומדים בסמינר של 
עם הקבלה ללימודי המוסמך, לחסרי ב.א במדע המדינה. ההשלמות אינן נכללות במניין  חיוב בהשלמות עפ"י ההחלטה  17

 נקודות הזכות.
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 מגמת אינטרנט ומדיה חדשים
 
 

 5407חדר  5883203-02טל'  huji.ac.il.mail@n.johnד"ר ניקולס ג'ון  ראש המגמה:

 
 

 תכנית הלימודים:

 נ"ז  12        לימודי חובה
 נ"ז  12-8        18קורסי בחירה

 נ"ז 16-12        19עבודות סמינריונית 2
 נ"ז 36         סך הכל

 

 
 חובה  קורסי

 
 א' שנה

 נ"ז 3      מדיה חדשים ועידן המידע 50888
 נ"ז 3  וכליים יישומייםיסודות המחקר באינטרנט: עקרונות  50040

 
 מבין שלושת הקורסים הבאים: אחד לבחירה

 שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות  50768
 נ"ז 3       לחקר השתתפות דיגיטלית

 נ"ז 3                 לניתוח טקסטואלישיטות מתקדמות  50071
 נ"ז 3 וסכסוך שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית 50812

 
 א'/ב' שנה

 מבין שני הקורסים הבאים: אחד לבחירה
 

 נ"ז 3    וביקורת פרשנות, היסטוריהתיאוריות בתקשורת ותרבות:  50500
   נ"ז 3 ודיגיטליים פסיכולוגיים ,פוליטיים היבטיםתיאוריות בתקשורת:  50525

         
   

נ"ז של קורסי בחירה  6ללמוד עד  ניתןנקודות הזכות נלמדות במסגרת קורסי בחירה/סמינרים.  שאר
  מ.א. -מחוץ למחלקה, באישור יועץ ה

 
 

 שקלול הציון הסופי למסלול המחקרי:
 %70 ציוני הקורסים

 30% עבודת הגמר
 

 שקלול הציון הסופי למסלול הלא מחקרי:
 100% ציוני קורסים

 

                                                 
 צריך להיות מתוך רשימת קורסי הבחירה במגמת אינטרנט ומדיה חדשים )המופיעה בשנתון(.  קורס בחירה אחדלפחות   18
 .()המופיעה בשנתון ט ומדיה חדשיםצריך להיות מתוך רשימת הסמינרים במגמת אינטרנ סמינר אחדלפחות   19
  נ"ז. 6נ"ז נוספים עבור עבודה סמינריונית, סה"כ  4-זוכו בנ"ז י 2סטודנטים הלומדים סמינר של  

  נ"ז. 8נ"ז יקבלו לפיכך  4סטודנטים הלומדים בסמינר של 
 לא ניתן להגיש שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.
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 כתיבת תיזה –מסלול מחקרי בכל המגמות 
  

 המחקרי בסוף השנה הראשונה ללימודים: למסלולמעבר  תנאי
 

שממוצע ציוניהם בכל בלבד ללימודיהם שנה ב' מוסמך בא. למסלול המחקרי יוכלו להתקבל תלמידי 
של  על התלמידים לצרף אישור רשמי ב. לפחות. 90  הקורסים שלמדו לתואר שני עד לשלב זה הוא

איש סגל בכיר במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת 
 ה משותפת(.ה יחיד או מרכזי )אם מדובר בהנחיהתיזה של התלמיד או התלמידה כמנח

תום תקופת  יש לבצע את תהליך הרישום לתואר שני מחקרי כולל כל האישורים הנדרשים עד
של שנת הלימודים השנייה לתואר שני. את עבודת התיזה )נוסח סופי באישור  השינויים ברישום,

 המנחה( יש להגיש עד סוף דצמבר שנה לאחר מכן.

יבים ללמוד בשנת הלימודים השנייה שלהם לתואר שני את הקורס תלמידי המסלול המחקרי מחו
 .50999גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר, מספר 

 

 
 

 


