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תכנית ללימודי תואר שני בתרפיה במוזיקה
מידע למועמדים
שלום רב ,
צוות המגמה לתרפיה במוזיקה מקדם את המתעניינים בברכה .המגמה מציעה שלושה מסלולי לימוד
כמפורט בטבלה:

מסלול

למי
מיועד
תואר

מסלול מלא (סגול)

מסלול השלמה (כחול)

מסלול השלמה  +תזה (תכלת)

מסלול קליני ללא תזה

מסלול קליני ללא תזה

מסלול מחקרי עם תזה

עם עבודה מעשית  60נקודות זכות

ללא עבודה מעשית

ללא עבודה מעשית

(  30ש"ש)

 24נקודות זכות ( 12ש"ש)

 28נקודות זכות ( 14ש"ש)

לסטודנטים ללא ניסיון בתרפיה
במוזיקה

לבעלי תעודה בתרפיה
במוזיקה

לבעלי תעודה בתרפיה
במוזיקה שמעוניינים בתזה

מטפל מוסמך  -תואר M.A

השלמה ל M.A

השלמה ל + M.Aתזה

[המשך לתואר שלישי רק אחרי ביצוע
עבודה שוות ערך לתזה]

[המשך לתואר שלישי רק
אחרי ביצוע עבודה שוות ערך
לתזה]

[מאפשר המשך לתואר שלישי
לאחר סיום התזה]

שנה אחת.

שנתיים

משך
הלימודים

שנתיים ,יומיים מלאים בשבוע (ב' וג')
ובנוסף  600שעות עבודה מעשית במהלך הלימודים ייערכו ביום ג',
שנתיים .בשנה א' :יום בשבוע .בשנה ב':
ובסמסטר א' גם ביום ב'
יומיים בשבוע.
אחה"צ.
שנה שלישית  -שנת התמחות הכוללת
 960שעות עבודה מעשית  +קורסי
הדרכה והעשרה ביום ב' אחה"צ.

דרישות
אקדמיות
של
התכנית

א) קורסים במחלקה (פירוט הקורסים
שנלמדים במסלולים השונים ראה דפי
מסלול באתר).
ב) ידיעת השפה האנגלית ברמה תואמת
לתואר שני (חובה ללמוד בשנת
הלימודים הראשונה) ,או עמידה בבחינה
המקנה פטור (הבחינה ניתנת במחלקה
למוזיקה אחת לשנה ,בסוף שנת

ראה א-ד במסלול הסגול

שנה א' זהה למסלול הכחול
שנה ב' שני קורסי מחקר
וכתיבת עבודת התזה.
סיום הלימודים – עם הגשת
התזה
ראה א-ד במסלול הסגול
בנוסף –
ה) כתיבת עבודת תזה

הלימודים)
ג) קורסים בלימודי יסוד/כלליים על פי
דרישות האוניברסיטה.
ד) כתיבת שתי עבודות סמינריוניות
במהלך שתי שנות הלימוד.
ה) עבודה מעשית בהיקף  600שעות
במהלך שנתיים .בשנה א' :יום בשבוע.
בשנה ב' :יומיים בשבוע .במסגרת
העבודה המעשית עובדים באופן פרטני
וקבוצתי תחת הדרכה ופיקוח.

שכ"ל

 100%( 200%לכל אחת משתי שנות
הלימוד)  +כ ₪ 5000-לשנת ההתמחות
(שנה ג')

200%

לבירורים נוספים :ניתן לפנות לד"ר אילת דסה ,ראש המגמה לתרפיה במוזיקה
במיילinfo.mt.biu@gmail.com :
ayelet.dassa@biu.ac.il

בהצלחה ולהתראות
ד"ר אבי גלבוע  -ראש המחלקה למוזיקה
וכל צוות המגמה

2

200%

