קורסי שנה"ל תש"פ תקשורת תואר שני  -סמסטר א'
הערות

סמל

שם המרצה

שם קורס

יום ושעה

קורסי השלמה -שנה א'
183.1.0087
*בהתאם למכתב
הקבלה

183.1.0276
183.1.0196

שיטות מחקר :עקרונות בסיסיים
סילבוס
מושגי יסוד בתקשורת :גישות מוקדמות
סילבוס
אוריינות אקדמית
סילבוס

גב' ענבל אברהם קליין
גב' ענבל אברהם קליין
מר משה שוורץ

יום א'
09:00-12:00
יום ב'
16:00-19:00
יום א'
14:00-17:00

קורסי חובה
183.2.0014
לתלמידי שנה א'
183.2.0058
לתלמידי שנה ב'

183.2.0127

ניתוח נתונים בתקשורת
סילבוס
המדיה בחיים
סילבוס
יחסי אדם -טכנולוגיה
סילבוס

פרופ' נלי אליאס
ד"ר נועם תירוש
ד"ר אבי מרציאנו

יום ב'
08:00-11:00
יום ב'
11:00-14:00
יום ג'
14:00-17:00

בחירה לשנה ב' בלבד
183.1.0020

מדיה וחווית הפליטות בת זמננו
סילבוס

183.2.0005

פרוייקט גמר אישי

ד"ר נועם תירוש

יום ג'
09:00-12:00

פרוייקט
לשנה ב'

בליווי אחד מחברי הסגל

סמינר
183.1.0256
לשנה א'
183.1.0078

תקשורת וקהלים צעירים
סילבוס
מדיה וזיכרון
סילבוס

פרופ' נלי אליאס
ד"ר נועם תירוש

יום ב'
14:00-16:00
יום ב'
16:00-18:00

לשנה ב'

183.1.0030

סדנה

183.2.0055

אמיתות ושקרים בעיתונות החדשות
סילבוס

ד"ר יגאל גודלר

יום ג' 17:00-19:00

לנתיב המחקרי
183.2.9991
חובה

183.2.7777

פורום תלמידי מחקר
סילבוס
עבודת גמר
כתיבת עבודת גמר
(למי שעדיין נמצא בכתיבת התיזה)

פרופ' גלית נמרוד

יום ג'
12:00-14:00

קורסי שנה"ל תש"פ תקשורת תואר שני  -סמסטר ב'
הערות

סמל

שם קורס

183.1.0286

מושג יסוד בתקשורת :גישות מאוחרות
סילבוס

יום ושעה

שם המרצה

קורסי השלמה -שנה א'
*בהתאם
למכתב הקבלה

183.1.0097

שיטות מחקר בחקר התקשורת
סילבוס

יום ב'
17:00-20:00

מר ברוך שומרון
גב' גלית רובנר -ליב
מתרגל -מר ברוך שומרון

תרגול:
יום ד'
14:00-15:00
15:00-16:00

שיעור:
יום ד'
12:00-14:00

קורסי חובה
לתלמידי שנה
א'
לתלמידי שנה
ב'

183.2.0002
183.2.0117
183.2.0167

חקר החיים במדיה
סילבוס
חיים במדיה
סילבוס
מדיה ושינוי חברתי
סילבוס

פרופ' נלי אליאס
ד"ר דפנה ישועה-כץ
ד"ר עידן רינג

יום ב'
08:00-11:00
יום ב'
11:00-14:00
יום ג'
14:00-17:00

פרוייקט
183.2.0006

פרוייקט גמר אישי

בליווי אחד מחברי הסגל

סמינר
183.1.0266
לשנה א'
183.1.0788
לשנה ב'

183.1.0040

תקשורת וקהלים צעירים
סילבוס
מדיה וזיכרון
סילבוס
אמיתות ושקרים בעיתונות החדשות
סילבוס

פרופ' נלי אליאס
ד"ר נועם תירוש
ד"ר יגאל גודלר

יום ב'
14:00-16:00
יום ב'
16:00-18:00
יום ג'
17:00-19:00

לנתיב המחקרי
סדנה

183.2.0065

פורום תלמידי מחקר
סילבוס

חובה

183.2.9992

עבודת גמר

פרופ' גלית נמרוד

יום ג'
12:00-14:00

