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 _פרופ' יאיר נוימן_ שם המרצה:
  בתיאום מראששעות קבלה: _

 
ללמוד מספר מושגים בסיסיים במערכות מורכבות ואת האופן בו ניתן  מטרות הקורס:

 לעשות בהם שימוש להבנת מערכות קוגניטיביות וחברתיות.
 מבנה הקורס:

 הנושאים שידונו במסגרת הקורס:
 רשתות .1

 אינפורמציה .2

 פידבק .3

 התהוות .4

 אינטיליגנציה קולקטיבית .5

 מערכות מבוזרות .6

 *הקורסוהרכב ציון דרישות 

 הסופי ** משקל בציון

 בחירה __       חובה _X       ____100__ %  -  נוכחות 

   ______ %  - בחנים ***

 ___100___ %  -  עבודות

 ______ %  -  מבחנים

 ______ %  -  סיורים

 100% -  סה"כ

 
 

 :)ראשונית וניתנת לשינוי( רשימה ביבליוגרפית
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tentative and may be changed.*The list is  

 
 

 

 

 

 
 יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים. *

 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. **
 על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם. ***
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