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  :עם קורסי הקדם לטיפול באמצעות אמנויותחוגי -תכנית הלימודים במסלול החד

 ובשנים שלפניה שנת הלימודים תשע"ובלסטודנטים שהחלו את לימודיהם 

    חוגי( -)זהה למסלול הדו (1שנה א' )דרג 
 נ"ז 4  שש"ס 6/8    שעות שנתיות( 4/3) רישום א'יסודות ה
 נ"ז 4  שש"ס 6/8    שעות שנתיות( 4/3) ציור א'יסודות ה

 נ"ז 4  שש"ס 6/8    שעות שנתיות( 4/3) יסול א'יסודות הפ
 נ"ז 4  שש"ס 6/8    שעות שנתיות( 4/3) צילום א' יסודות ה

 נ"ז 1  שש"ס    2      חובה עכשווית
 נ"ז 6   שש"ס 8    ה+מבוא לבחירה, סמסטריאלי(מבואות )מודרנית חוב 2
 נ"ז 23 אקדמי שש"ס  24-28        

 (2שנה ב' )דרג 
 נ"ז 24  שש"ס     48    שעות שנתיות( 24) 2נ"ז בדרג  24

 נ"ז   1  שש"ס   2      חובה עכשווית
  נ"ז   3  שש"ס   4    )סמסטר א' או ב'( מבוא בחירה 1

 (1רג )מבין אלה שלא נלמדו בד
   נ"ז 28 שש"ס אקדמי   34      סה"כ  

 (3שנה ג' )דרג 
 נ"ז 20  שש"ס 40    שעות שנתיות(  20) 2-3נ"ז בדרג  20

 (3חייבות להיות בדרג  20-נ"ז מתוך ה 8)לפחות 
 נ"ז 1   שש"ס 2      חובה עכשווית

 נ"ז 4   שש"ס 8    שעות שנתיות(       4) סדנת פרוייקטים )תערוכה(
          ל הגשת עבודה בכתב בנושא עבודת הגמר()כול

 נ"ז 25 שש"ס אקדמי  26      סה"כ 
 נ"ז 67 שש"ס אקדמי 80      סה"כ במדור ליצירה

 יש להתחיל את לימודי המיקבצים בשנה ב'.
 בתולדות האמנות )חובה( - 1מקבץ מס' 

 נ"ז  2  שש"ס  2             תרגיל 

     תרגיל בניתוח יצירות אמנות(ו אוריינות אתרגיל  2מבין  1)

 נ"ז   4  שש"ס  4     )קדם דרישה: מבוא באותה תקופה ותרגיל( ש"ת
 נ"ז 6   שש"ס 6                 סמינריון

 נ"ז 12  שש"ס 12      סה"כ בתולדות האמנות
  3-ו 2מקבצים מס' 

 את הקורסים הבאים: 3-ו 2למדו במקבצים , יהחד חוגי עם קורסי הקדם לטיפול באמצעות אמנויותתלמידי המסלול 
 נ"ז 2   שש"ס 2      שיטות מחקר
 נ"ז 2   שש"ס 2      סטטיסטיקה

 נ"ז 4   שש"ס 4      פסיכופתולוגיה
  נ"ז 2   שש"ס 2      תיאוריות אישיות

 נ"ז 4   שש"ס 4      מבוא לפסיכולוגיה
 נ"ז 4   שש"ס 4      פסיכולוגיה התפתחותית

 נ"ז 4         לבחירהסמינריון 
  נ"ז 10     דרך הרוחנ"ז מתוך קורסי  6חובה ללמוד לפחות  -שיעורי בחירה 

 יפורסמו בהמשך )יתקיימו אחה"צ(-ימים ושעות עבור קורסי הקדם לטיפול באמצעות אמנויות
 נ"ז 23                        סה"כ מקבצים

 נ"ז 120         סה"כ  לב"א
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