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 מוסיקהאמנות ומכינת קיץ ללימודי 

 תשע"ז בקיץ יםבאוניברסיטת חיפה פותחבית הספר לאמנויות החוגים לאמנות ולמוסיקה ב

לימודים בכיתת המכינה תכנית ה .בית הספר לאמנויותללימודים אקדמיים ב המכינכיתת ( 2017 בספטמבר 7 –באוגוסט  20)

לרכוש לקראת שנת לימודיהם הראשונה את הידע והכישורים החיוניים להתחלת הלימודים ולהגדיל  נועדה לאפשר למועמדים

 יכויי הצלחתם בלימודים האקדמיים.משמעותית את ס

ציור בפיסול, בברישום,  :בתחום האמנות ,)למשלבתחומי לימודיהם המתוכננים  קורס המכינה יקנה לתלמידים ידע בסיסי

ויכשיר  (, פיתוח שמיעה, הרמוניהבמפתחות שונים מושגי יסוד, קריאת תווים: בתחום המוסיקה ;מנות עכשוויתכרות עם איוה

 .(, אוריינות)הבנת טקסט, כתיבה אקדמית חיוניותאקדמיות אותם במיומנויות 

  .עמידה בהצלחה במטלות תוכנית המכינה היא תנאי סף להמשך לימודים סדירים בחוגים

 ראיון אישי יצטרכו לגשת לראיון בסיום המכינה.לא עברו עדיין ודנטים שבחוג למוסיקה סט

: הלימודים ואמנות ת טיפול באמצעות מוסיקהולמתעתדים ללמוד לקראת תואר שני בביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות, במגמ

 .שעליכם לצבור ת השעות המעשיותמכסעבור במכינה יקנו לכם שעות 

 ייערכו באוניברסיטת חיפה, במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר הכט. הלימודים במכינה

 חודש
יום 

 בשבוע
  בשעות תאריך

סה"כ 
  * שעות

** תחום לימודים  

 אוגוסט

 מוסיקה/  אמנות 6 9:15-14:45 20.8.17 א

 אוריינות 6 9:15-14:45 21.8.17 ב

 מוסיקה/  אמנות 6 9:15-14:45 22.8.17 ג
 מוסיקה/  אמנות 6 9:15-14:45 23.8.17 ד
 אוריינות 6 9:15-14:45 24.8.17 ה

 מוסיקה/  אמנות 6 9:15-14:45 27.8.17 א

 אוריינות 6 9:15-14:45 28.8.17 ב

 מוסיקה/  אמנות 6 9:15-14:45 29.8.17 ג
 מוסיקה/  אמנות 6 9:15-14:45 30.8.17 ד
 אוריינות 6 9:15-14:45 31.8.17 ה

 ספטמבר

 מוסיקה/  אמנות 6 9:15-14:45 3.9.2017 א

 אוריינות 4 9:15-12:45 4.9.2017 ב

 מוסיקה/  אמנות 7 9:15-15:45 5.9.2017 ג
 מוסיקה/  אמנות 7 9:15-15:45 6.9.2017 ד

 ללימודים הגשת המועמדותל אם** בהת   *ייתכנו שינויים

 אינם כרוכים בתשלום שכר לימוד. הלימודים
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