
)תיזה ללא' (ב מסלול, השני התואר לתלמידי גמר בחינת נוהל

אך רזכ בלשון מנוסח הנוהל). כולל( ו"תשע משנתון החל תיזה ללא א"מ במסלול לימודים שהחלו הסטודנטים כל על חל הנוהל
.לגברים והן לנשים הן פונה

מקורות איגוד  תוך,המוסיקה בחקר שונים בתחומים רחבות בשאלות לטפל יכולתו את להפגין לתלמיד לאפשר הבחינה מטרת
.בהם ומובנה ביקורתי ודיון מגוונים מחקריים

ס וחובת"שש 38( השמיעה חובות כל השלמת לאחר לבחינה לגשת יוכל התלמיד, האוניברסיטה לתקנון בהתאם – הבחינה עיתוי
שבו מהתאריך סמסטרים שני תוך הבחינה את לקיים . רצוילתואר העבודות כל הגשת ולאחר') ב במסלול לימוד שפה זרה

לתואר.  האחרונות עבודותיו את מגיש התלמיד

למד םשאצל למוסיקה בחוג מרצים לשנילפנות לראש וועדת המ.א. לפגישת ייעוץ לקראת הבחינה, ואחר כך  התלמיד באחריות
.שני לתואר לימודיו במשך שכתב לסמינריון מנחה היה מהם אחד התואר, שלפחות במהלך סמסטריאליות  שעות4 לפחות

שכדוגמתן שאלות לתלמיד להציע יוכל, לשיקולו, מרצה כל. פנורמיים תחומים להגדרת התלמיד את לכוון המרצים באחריות
תכלול הרשימה. בתחום עדכניים או/ו יסודיים חיבורים שתכלול קריאה רשימת יחדיו יגדירו והתלמיד המרצה .בבחינה יופיעו
רשימת את להגיש התלמיד באחריות. ותקין מלא ביבליוגרפי רישום על להקפיד יש. תחום לכל כ"סה פריטים 5-מ פחות לא

שהרשימה התלמיד עם לוודאהמרצים  על. רציםהמ עם שגובשה לאחר מיד, א"המ ועדת לאישור החוג מזכירות דרך הקריאה
התלמיד האישור קבלת לאחר. הבחינה לקיום תנאי הוא הוועדה אישור. המבחן לפני תיקונים ויישום לאישור סביר בזמן מוגשת
.הבחינה תאריך את המזכירות ועם המנחים עם יתאם

שמתוכן, שאלות שתי יציע מרצה כל. הבחינה  מציון50% שווה אחת תחום, כל מכל אחת, רחבות שאלות שתי הבחינה – מתכונת
הקריאה מרשימת דפוס (פריטי שעות שלוש – הבחינה . משךהקצוב הזמן במסגרת המתאפשרת בהרחבה, אחת על התלמיד יענה

פה.-בעל לבחינה הסטודנט את להזמין הבוחנים רשאים הכתובה הבחינה בדיקת בעקבותלאינטרנט).  גישה בלבד, רשות; אין

תשובות טובות לשאלות הבחינה יפגינו:

פרטים ברשימת הקריאהעומק ההבנה של האת •

ידע כללי רלוונטי והצגת רעיונות וסוגיות שנלמדו במהלך התואר ושהינם רלוונטיים לשאלה•

דוגמאות והיכרות נרחבת עם סגנונות מוסיקה רלוונטיים לשאלות בשימוש אפקטיבי •

סדר היגיוני של טיעונים בתשובה•

כתיבה מובנית ורהוטה•

.תשובה מצוינת תפגין את כל האלמנטים שלעיל בצורה עמוקה ביותר ותציג מקוריות במחשבה

החוג. מועצת אישור , לאחר2017 אוקטובר נוסח


