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 :מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר םתכנית הלימודי

 ועד תשפ"ב החל משנת הלימודים תש"פ

 מסלול א'

, ידרשו הסטודנטים ללמודי שפה זרה )בהתאם לתוכנית ההתמחות( בהיקף של שנה אחת. יחד עם זאת מסלול א'* במסגרת הלימודים ב

  ימודי שפה זרה בהיקף של שנתיים. לימודי השפה הזרה לא יחושבו במניין השעות ללימודי התואר שני.המלצת וועדת התואר השני היא לל

התמחות מוסיקה ותרבויות בנות 

 זמננו

 קומפוזיציהבהתמחות  מוסיקולוגיה היסטוריתבהתמחות 

  שש"ס  שש"ס  שש"ס

 'אשנה  –קורסי חובה 

 שש"ס 4
יסודות מחשבה 

 במוסיקולוגיה 
 חלק א׳ + חלק ב׳

 שש"ס 4
יסודות מחשבה 

במוסיקולוגיה חלק א׳ + 
 חלק ב׳ 

 שש"ס 2
יסודות המחשבה 

 חלק א׳   -במוסיקולוגיה  

 אנליזה מתקדמת שש"ס 4 אנליזה מתקדמת שש"ס 4 אנליזה מתקדמת שש"ס 4

 יצירה על גבי יצירה שש"ס 2 יצירה על גבי יצירה שש"ס 2 היצירה על גבי יציר שש"ס 2

 סמינריון בתחום שש"ס 4 סמינריון בתחום שש"ס 4 סמינריון בתחום שש"ס 4

  התמחותקבוצת  שש"ס 3    

  שש"ס 15  שש"ס 14  שש"ס 14

 שנה ב' –קורסי חובה 

 שש"ס 4
תיאוריה וביקורת 

 מהיבאמנויות הב
 שש"ס 4

ת באמנויות תיאוריה וביקור

 מהיהב
 שש"ס 4

תיאוריה וביקורת באמנויות 

 מהיהב

 בתחום סמינריון שש"ס 4 בתחום סמינריון שש"ס 4 בתחום סמינריון שש"ס 4

 שש"ס 4

 

שיטות מחקר 

)מהחוג אתנוגרפי 

 לאנתרופולוגיה(

 שש"ס 2
כלים למחקר וכתיבה 

)קורס מתוקשב היסטורית 

 מביה"ס להיסטוריה(  
 שש"ס 4

 דםתזמור מתק

 שש"ס 2

צע יקורס בחירה מה

הקורסים של בי״ס 

 טוריהיסלה

 שש"ס 2

קורסי בחירה מתוך 

היצע הקורסים החוגי 

או מחוג אחר בהתאם 

 3לנושא המחקר )דרג 

 ומעלה(

 שש"ס 2

קורסי בחירה מתוך היצע 

הקורסים החוגי או מחוג 

אחר בהתאם לנושא המחקר 

 ומעלה( 3)דרג 

 שש"ס 3

 קבוצת התמחות 

 קורס בשפה זרה*  קורס בשפה זרה*  קורס בשפה זרה* 

  שש"ס 15  שש"ס 14  שש"ס 14

 סה"כ לתואר שש"ס 30  שש"ס 28  שש"ס 28
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