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דרישות והרכב ציון הקורס*
משקל בציון הסופי **
 2דוחות קריאה במהלך הסמסטר 30% -
 70%עבודה מסכמת
 100%סה"כ
הנחיות לדוחות הקריאה ( 15%לכל דו"ח קריאה)
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לפחות אחד מהמאמרים צריך להיות באנגלית.

הנחיות לעבודת הסיכום יתפרסמו במהלך השיעורים האחרונים של הסמסטר.

*
**
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יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים.
אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.
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