תכנית לימודים תשע"ה
שנה א' - 1סמסטר א'

שנה א' - 2סמסטר א'

שנה א' - 3סמסטר א'

שנה א' - 4סמסטר א'

יום שלישי

יום שני

שנה ב' - 2סמסטר א'

10:00-13:00

יסודות הצילום א
אלון ג'ראר

יסודות הטיפוגרפיה א
פרופ' אבי אייזנשטיין

 14:00-17:00המחשה א
זאב אנגלמאייר

מבוא לפיתוח צורה
שרון אתגר

יסודות הרישום א
מארק ינאי

מבוא לחשיבה עיצובית א
נעם שכטר

 10:00-13:00יסודות הרישום א
אריאל אסאו

יסודות הצילום א
מיכל היימן

מבוא לחשיבה עיצובית א
משה מירסקי

 14:00-17:00יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
אורן משה

יסודות הטיפוגרפיה א
יגאל הרמן

המחשה א
ג'ודית אשר

יסודות המחשב
מנטור

 10:00-13:00מבוא לחשיבה עיצובית א
אורן משה

יסודות הטיפוגרפיה א
יגאל הרמן

יסודות המחשב
מנטור

מבוא לפיתוח צורה
רוני לוית

 14:00-17:00יסודות הרישום א
יואל גילינסקי

יסודות הצילום א
מיכל היימן

המחשה
מרב סלומון

10:00-13:00

יסודות הרישום א
רבקה ססובר פלד

מבוא לחשיבה עיצובית א
שרי ארנון

המחשה א
גלעד סליקטר

 14:00-17:00יסודות המחשב
מנטור

יסודות הצילום א
אלון ג'ראר

יסודות הטיפוגרפיה א
פרופ' אבי אייזנשטיין

מבוא לפיתוח צורה
עמית טריינין

יום רביעי
סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא

יסודות עיצוב לפרסום
הלל אבט

עיצוב טיפוגרפי א
רותי קנטור

יום שלישי

 10:00-13:00רישום א
אלי שמיר

14:00-17:00

מבוא לעיצוב אריזה
יותם בצלאל

שפת האיור א
מישל קישקה

 10:00-13:00העברת מסר א
נעמי גיגר

עיצוב טיפוגרפי א
עדנה הררי

סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא

שפת האיור א
מרב סלומון

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
דן גרינברג

יסודות עיצוב לפרסום
הלל אבט

סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא

העברת מסר א
רותי קנטור

עיצוב טיפוגרפי א
ענת קציר

צילום ווידאו למעצב
ארי עמית

סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא

צילום ווידאו למעצב
ארי עמית

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
גיא חביב

שפת האיור א
דוד פולונסקי

יום שלישי
שנה ג' סטודיו מרכזי
10:00-17:00

יום רביעי
אינפוגרפיקה LIVE
יוסי ברקוביץ

פורמטים טיפוגרפיים
נעם שכטר

ממשק.עתיד
אורי סוכרי

מבוא לעיצוב בתנועה ,היכרות
אריק לרנר

המעצב כאסטרטג
ד"ר פנינה כהן

פורמטים טיפוגרפיים
אביחי מזרחי

טייטל סיקוונס ועיצוב תוכן קולנועי
יעל בורשטיין

עיצוב ויזמות במרחב האינטראקטיבי
רונאל מור

קומיקס מחוץ למשבצת
מישל קישקה

פורמטים טיפוגרפיים
מיכל סהר

אימאג׳מייקינג
גיא שגיא

איור ועיצוב
אורית ברגמן

גלוי ונסתר ,מסע
ג'ודית אשר

פורמטים טיפוגרפיים
תרזה בן פורת

איור ספרים
רותו מודן

סטודיו מיתוג
עדלי סטוק

לטרינג וטיפוגרפיה דיגטלית
פרופ' עדי שטרן

איור חובה ג' -סיגנון ושפה חזותית
עמית טריינין

סמינר איור מתקדם
דברת בן נחום

האחרון שיוצא ,שיכבה את האור
להב הלוי

מעצבים את הארץ מחדש
ענת קציר

איור  -ויז'ואל סטוריטלינג
דוד פולונסקי

רעיון בשישים שניות
גל פורת

ארט דיירקשיין לברודקאסט
אדם פיינברג

סדנת הדפס
רן סגל

קמפיין פרסומי
סיון בן חורין

בחזרה_לעתיד#
שגיא בלומברג

מבוא לעיצוב אריזה
יותם בצלאל

 10:00-13:00שפת האיור א
זאב אנגלמאייר

 14:00-17:00רישום א
אריאל אסאו

שנה ב' - 4סמסטר א'

רישום א
שרון אתגר

 10:00-13:00העברת מסר א
אמיתי גלעד

 14:00-17:00עיצוב טיפוגרפי א
נעמה טוביאס

שנה ג'-ד'  -סמסטר א'

יום שני
 10:00-13:00שנה ד' סטודיו מרכזי
10:00-17:00

שנה ג' חובה
שנה ד' חובה
שנה ג' סטודיו מרכזי
שנה ד' סטודיו מרכזי
בחירה

יום שני
שנה ג'-ד'  -סמסטר א'

יום חמישי

העברת מסר א
מעין לויצקי

 14:00-17:00רישום א
אלי שמיר

שנה ב' - 3סמסטר א'

יום רביעי
יסודות המחשב
מנטור

יום שני
שנה ב' - 1סמסטר א'

יום חמישי

14:00-17:00

יום שלישי

יום חמישי

יום רביעי
דו  /רב
סיפור ,עיצוב וקולנוע
ערן יובל

חפצים מתקשרים
אלי יעקבזון

יום חמישי
עיצוב פונט
מיכל סהר

אינפוגרפיקס
רוני לוית

אדם צעיר בעיר זרה
נעם נדב

ארכיטקטורת מידע ועיצוב תוכן
פרופ' עדי שטרן

טיפוגרפיה בתנועה
ארז גביש

ארכיטקטורת מידע ועיצוב תוכן
קובי לוי

סדנת סקצ'בוק
קרן תגר

ארכיטקטורת מידע ועיצוב תוכן
יוסי ברקוביץ

כתב יד
גלעד סליקטר

ארכיטקטורת מידע ועיצוב תוכן
שרי ארנון

אנימציה  -עיצוב בין במה למסך
פרופ' חנן קמינסקי

