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 '  שנה ב '  שנה א שעות

 

8.00-11.00 

 :סמינר בשפת עיצוב

 תרבות חזותית ולימודי מרחב

 חובהש "ש 3 - 37005

 לוי' ר דרור ק"ד

 סמינר  בניהול עיצוב

 חובהש "ש 3 - 37007

 גל גאון

 

11.00-14.00 

 :מעבדת עיצוב משולב

 בין הוירטואלי לממשי בעיצוב

 חובהש "ש 6 - 37001

 אורי דרומר  , שטיאטלילך ' אדר, ר יעל אילת ון אסן"ד

 :  מעבדת עיצוב משולב רב היקף

 עיצוב  /טכנולוגי/מדע

 חובהש "ש 6 37003

 דני לביא, ר קורנל לוסטיג"ד, לוי' ר דרור ק"ד

 

14.00-18.00 

 סטודיו בחירה

 סוגיות מתקדמות בעיצוב האובייקט

 עיצוב אינטראקציות

37022 

 מיכל רינות

 

14.00-18.00 

 סטודיו בחירה

 סוגיות מתקדמות בעיצוב המרחב  

 נראות במרחב הפיזי והתרבותי-הטעייה ואי ,חיקוי :אסטרטגיות של הסוואה

37021 

 ר אילת זהר"ד

 

14.00-18.00 

 סטודיו בחירה

 סטודיו בחקירת ההוויה הוירטואלית

 :חוויה ומשמעות בראי הפסיכולוגיה, עיצוב

 מעשיים ונרטולוגיים, היבטים תיאורטיים

37026 

 איילת גונדר

 

14.00-16.00 

 עיוני   בחירה

 בניהול פרויקטים

37047 

 רון נברו' פרופ

 

16.00-18.00 

   עיוני בחירה

 סוגיות בקיימות  

37036 

 עדיטל אלה

 ג"תשע -' מערכת שעות סמסטר א

 'יום ג
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 'שנה ב 'שנה א שעות

 

 

08.00-11:00 

 :מעבדת עיצוב משולב

 בין הוירטואלי לממשי בעיצוב

 חובהש "ש 6 - 37001

,  שטיאטלילך ' אדר, ר יעל אילת ון אסן"ד

 אורי דרומר

 : מעבדת עיצוב משולב רב היקף

 עיצוב  /טכנולוגי/מדע

 חובהש "ש 6 - 37003

 דני לביא, ר קורנל לוסטיג"ד, לוי' ר דרור ק"ד

 

 

11.00-14.00 

 שיטות מחקר

 חובהש "ש 2 - 37004

 ר קורנל לוסטיג"ד

 שלב א –עבודת גמר מחקר ואפיון 

 חובה ש"ש 3 - 37009

 לוי ' ר  דרור ק"ד

 ר יעל אילת ון אסן"ד

 מכטרר איתן "ד

 ג"תשע -' מערכת שעות סמסטר א

 'יום ו
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 ג"תשע -' מערכת שעות סמסטר ב

 'יום ג

 '  סמסטר ב ' שנה א שעות

 

8.00-11.00 

סמינר באקולוגיה עירונית 

 חובהש "ש 3 - 37006

 ר סייפן בורגיני"ד

 עבודת גמר פיתוח וסיכום

 חובהש "ש 6 - 37010

 סגל ההוראה של התוכנית*

 

11.00-14.00 

 מעבדת עיצוב משולב ממוקד  

 העיר כפרוייקט של עיצוב

 חובהש "ש 6 - 37002

סיגל  ,בתאל אשקול' ר אדר"ד

 אלי-עמוס בר' אדר, ברניר

 סמינר  חקר וחיזוי

 חובהש "ש 3 - 37008

 יובל סער

 

14.00-18.00   

 סטודיו בחירה

 סוגיות מתקדמות באמנות

 סוגיות נבחרות באמנות עכשווית

37024 

 ר אפרת ביברמן"ד

 

14.00-18.00   

 סטודיו בחירה

 סוגיות מתקדמות בעיצוב המדיה

 סדנת אוצרות  בסוגיות ייצוג ומיפוי

37023 

 ר יעל אילת ון אסן"ד

 

14.00-16.00   

 עיוני בחירה

 תיאוריות בעיצוב  

 "  הזכות לעיר"עיצוב בעיר ו

37032 

 ר דיאנה דולב"ד

 

16.00-18.00   

 עיוני בחירה

 עיצוב ומגדר

37038 

 ר אילת זהר  "ד
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 'סמסטר ב 'סמסטר א שעות

 

08.00-11:00 

 מעבדת עיצוב משולב ממוקד  

 העיר כפרוייקט של עיצוב

 חובהש "ש 6 - 37002

, סיגל ברניר, בתאל אשקול' ר אדר"ד

 אלי-עמוס בר' אדר

 עבודת גמר פיתוח וסיכום

 חובהש "ש 6 - 37010

 

 סגל ההוראה של התכנית*

 

11.00-13.00 

 אדם וקהילה  

37037 

 ר איתן מכטר"ד

 

11.00-13.00 

 אנתרופולוגיה של סגנונות חיים

 זהות ומקום

37035 

 יוסי סוכרי

 ג"תשע -' מערכת שעות סמסטר ב

 'יום ו


