
קטלוג קורסי מ.א. תשע"ב

נק"זשש"סשעותיוםמרצהשם קורסמספר קורס וסמסטר

14:0016:0020ה'דניססובולבפרופ'מתודולוגיות ותאוריה בחקר הספרות-חלק א122.4604א01

14:0016:0020ה'דניססובולבפרופ'מתודולוגיות ותאוריה בחקר הספרות-חלק ב122.4614ב01

14:0016:0020ד'ישראלהמאיריד"רה'אחר' כמושג וכדמות בדרמה-חלק א122.4633א01

14:0016:0020ד'ישראלהמאיריד"רה'אחר' כמושג וכדמות בדרמה-חלק ב'122.4634ב01

10:0014:0040ה'ורדלב כנעןד"רפירוש החלום ופשר הטקסט122.4655ב01

10:0014:0040ה'שחרברםד"רצילום וספרות122.4667א01

08:0010:0020ה'רותעמרד"ראהבה וזוגיות ברומן הצרפתי-חלק א122.4669א01

08:0010:0020ה'רותעמרד"ראהבה וזוגיות ברומן הצרפתי-חלק ב122.4670ב01

16:0018:0020ה'לריסהפיאלקובהד"רנשים ונשיות בספרות העממית-חלק א122.4671א01

16:0018:0020ה'לריסהפיאלקובהד"רנשים ונשיות בספרות העממית-חלק ב122.4672ב01

08:0010:0020ד'גבריאלצורןפרופ'שפה ועולם ביצירתו של קפקא-חלק א122.4673א01

08:0010:0022ד'גבריאלצורןפרופ'שפה ועולם ביצירתו של קפקא-חלק ב122.4674ב01

10:0012:0020ד'רוברטאלבזפרופ'עולמו של אליאס קנטי - חלק א122.4675א01

10:0012:0020ד'רוברטאלבזפרופ'עולמו של אליאס קנטי - חלק ב122.4676ב01

18:0020:0020ב'דניססובולבפרופ'המודרניזם האירופי - חלק א122.4706א01

18:0020:0020ב'דניססובולבפרופ'המודרניזם האירופי - חלק ב122.4707ב01

16:0020:0040ד'אברהםעוזפרופ'התיאטרון הישראלי והסיפר הציוני122.4699א01

10:0012:0020ב'ולדימירפפרניד"ריסודות תורת הסוגות הספרותיות-חלק א122.4997א01

10:0012:0020ב'ולדימירפפרניד"ריסודות תורת הסוגות הספרותיות-חלק ב122.4998ב01

10:0012:0020ב'יוסףטוביפרופ'השירה העברית בספרד הנוצרית-חלק א122.4304א01

10:0012:0020ב'יוסףטוביפרופ'השירה העברית בספרד הנוצרית-חלק ב122.4305ב01

08:0010:0020ב'צפיזבה-אלרןד"רפולקלור ואידיאולוגיה-חלק א122.4050א01

08:0010:0020ב'צפיזבה-אלרןד"רפולקלור ואידיאולוגיה-חלק ב122.4051ב01

16:0020:0040ד'אברהםעוזפרופ'התיאטרון הישראלי והסיפר הציוני122.4699א01

08:0010:0020ה'דינהשטייןד"רהאם יש נשים בספרות חז"ל? - חלק א122.4112א01

חובה לתלמידים במסלול עם תיזה  - השוואתית, עברית, עריכה ספרותית ותרגום

ספרות השוואתית קורסי בחירה

ספרות עברית קורסי בחירה



08:0010:0020ה'דינהשטייןד"רהאם יש נשים בספרות חז"ל? - חלק ב122.4113ב01

10:0014:0040ה'חיהשחםפרופ'אידיאולוגיה וארוטיקה:הרומנים של ברנר122.4232א01

16:0020:0040ב'ניצהבן דבפרופ'קריאה בסיפורים קלאסיים ואזוטריים של עגנון122.4233א01

12:0014:0020ב'רוניתמטלוןפרופ'הדיוקן בספרות ובתרבות - חלק א122.4306א01

12:0014:0020ב'רוניתמטלוןפרופ'הדיוקן בספרות ובתרבות - חלק ב122.4307א02

14:0016:0020ב'רפאלוייכרטמרמשוררים כמתרגמי שירה-חלק א122.4340א01

14:0016:0020ב'רפאלוייכרטמרמשוררים כמתרגמי שירה-חלק ב122.4341ב01

14:0016:0020ב'רוניתמטלוןפרופ'סדנת פרוזה למתחילים-חלק א122.4402א01

14:0016:0020ב'רוניתמטלוןפרופ'סדנת פרוזה למתחילים-חלק ב122.4413ב01

10:0012:0020ב'ישראלהמאיריד"רסדנה לכתיבה דרמטית- חלק א122.4403א01

10:0012:0020ב'ישראלהמאיריד"רסדנה לכתיבה דרמטית - חלק ב122.4404ב01

10:0012:0020ד'רוניתמטלוןפרופ'סדנת פרוזה למתקדמים: "הסיפור הקצר"-חלק א122.4410א01

10:0012:0020ד'רוניתמטלוןפרופ'סדנת פרוזה למתקדמים: "הסיפור הקצר"-חלק ב122.4414ב01

14:0016:0020ד'רפאלוייכרטמרסדנת שירה למתחילים - חלק א122.4425א01

14:0016:0020ד'רפאלוייכרטמרסדנת שירה למתחילים - חלק ב122.4426ב01

16:0018:0020ד'רפאלוייכרטמרסדנת שירה למתקדמים - חלק א122.4427א01

16:0018:0020ד'רפאלוייכרטמרסדנת שירה למתקדמים - חלק ב122.4428ב01

12:0014:0020ב'רחלצורןד"ראינטרוספקציה של תהליך קריאה וכתיבה-חלק א122.4411א01

12:0014:0020ב'רחלצורןד"ראינטרוספקציה של תהליך קריאה וכתיבה-חלק ב122.4412ב01

08:0010:0020ב'גבריאלצורןפרופ'סדנה בתרגום ספרותי - חלק א122.4405א01

08:0010:0020ב'גבריאלצורןפרופ'סדנה בתרגום ספרותי - חלק ב122.4406ב01

חובה לכלל תלמידי מ.א. 6 מפגשים במהלך התואר

12:0014:0000ד'סמינר מחלקתי - חלק א'122.4500א01

12:0014:0000ד'סמינר מחלקתי - חלק ב'122.4501ב01

חובה

חובה לתלמידי מחקר תואר שני עם תיזה ותואר שלישי

16:0018:0000ד'פורום מ"א - חלק א'122.4600א01

16:0018:0000ד'פורום מ"א - חלק ב'122.4601ב01

יש לעקוב באתר החוג 

יש לעקוב באתר החוג 

סדנאות כתיבה יוצרת ועריכה ספרותית ותרגום


