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חוג לימודים לב"א (דו חוגי וחד חוגי) ולM.F.A.-
ראש החוג :מר אסי משולם
לימודים לב"א:
מטרת הלימודים
הלימודים נועדו להקנות מושגי יסוד ועקרונות חשיבה לאדם העוסק ביצירה האמנותית .השילוב בין עבודה מעשית בסדנאות לבין
שיעורים תיאורטיים מאפשר לתלמיד לפתח את יכולת העשייה יחד עם פיתוח הכישורים הביקורתיים.
תנאי הקבלה
כל המועמדים:
 .1עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג
 .2בחינה מעשית הכוללת הגשת תרגיל מעשי ,ראיון אישי ותיק עבודות
מבנה הלימודים
הלימודים נערכים בשני מסלולים:
דו-חוגי ( , ,)113101-22-01דו חוגי – מדעי הרוח הדיגיטליים ()113101-22-10
וחד-חוגי (.)113102-22-01
בשנה א' תכנית הלימודים קבועה :על התלמיד ללמוד סדנאות יסוד שנתיות במדיה ,ציור ורישום ,פיסול ,צילום .כמו כן ,עליו ללמוד
שיעור תיאורטי באמנות עכשווית ,מבוא בתולדות האמנות המודרנית ועוד מבוא על-פי בחירתו ,וכן קורס אוריינות אקדמית.
במסלול הדו חוגי:
בשנה ב' על התלמיד ללמוד קורסים בדרג  2שמזכים בסך הכול ב 12-נ"ז .כמו כן ,עליו ללמוד שיעור תיאורטי באמנות עכשווית וקורס
מסוג "שיעור ותרגיל" במדור לתולדות האמנות.
בשנה ג' על התלמיד ללמוד  8נ"ז .לפחות  4נ"ז מתוך ה 8-חייבות להיות בקורסים בדרג  .3כמו כן ,עליו ללמוד שיעור תיאורטי באמנות
עכשווית 4 ,נ"ז מקורסי ביה"ס לאמנויות ו 2-נ"ז מתכנית "דרך הרוח".
תלמיד במסלול החד-חוגי ילמד  80נ"ז בחוג ליצירה ו 40-נ"ז במקבצי לימודים בחוגים אחרים.
כל בוגר חייב בהגשת פרויקט גמר (תערוכה) כתנאי לסיום לימודיו בהצלחה .על התלמיד ללמוד את הקורס "סדנת פרויקטים".
הגשת הפרויקט מותנית בהשלמת כל חובות הלימוד בחוג ובהשלמה של חובת אנגלית.
משך הלימודים:
משך הלימודים הנורמטיבי –  6סמסטרים
* ייתכנו שינויים.
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