טופס סילבוס

פרויקט גמר  -סטודיו
Final project
סמסטר ב' תשע"ז
סוג המסגרת :סדנה
שם המרצה :אילה רונאל
דואר אלקטרוני ronela@netvision.net.il
טלפון03-5248806 :
שעות קבלה לפי תאום טלפוני מראש.
תיאור הקורס
תיאור הקורס סטודיו  -פרויקט גמר  -שנה זו היא שנת סיכום ובה יעבוד כל סטודנט על פרויקט אחד תוך
מיצוי הידע המיומנויות וביכולות שרכש בשנים הקודמות  .הסימסטר זה הינו המשך לראשון  ,בסימסטר
זה יפתח ויפרט הסטודנט את הנושא שגיבש במהלך הסימסטר הראשון לכדי פרויקט אדריכלי  ,תוך
בחינת משמעותו( .בהקשר לנושא הסטודיו והפרויקט .) .בסיום הסימסטר תתקיים הגשה  ,מול צוות
שיפוט  ,תתקיים תערוכה ודיון.

l. In this final conclusive year each student will pursue an individual
project while utilizing the knowledge and expertise acquired in earlier years. At the
beginning of the year each student will choose a topic for the project he or she is
intending to pursue, while reasoning their choice within the general subject of the
studio. The extent of each project will be individually approved by the tutor, and at
any case each student must work on planning that regards questions of wide urban
scale and structural and architectural subjects with elaborate details. The extent of the
project is not necessarily derivative of the project actual size, but of its complexity
and details. At the end of the semester, each project will be presented and graded by
an academic evaluation committee.
דרישות הקורס
נוכחות ,השתתפות ,קריאה ,פיתוח פרויקט והגשתו
מרכיבי הציון הסופי 20%הגשה סופית  20% ,השתתפות 60 % ,פיתוח (במהלך הסימסטר) .
רשימת ספרות  :תתגבש במהלך הסימסטר.
סילבוס מפורט
פרויקט הגמר הינו פרויקט אישי במסגרתו הסטודנט מגדיר ומגבש את נושא הפרויקט ,את מתודולוגית
העבודה  ,ואת היקף ההתייחסות ,וזאת במסגרת נושא העל של הסטודיו ,בהנחיית בליווי ובאישור המנחה .
העבודה במסגרת הסטודיו במהלך השנה תהיה :








דיונים קבוצתיים בהם יוצגו הפרויקטים לאורך כל תהליך פיתוחם ,ותידרש מעורבות של כלל
הסטודנטים בסטודיו
הנחיות אישיות או קבוצתיות .
סיורים באתרי הפרויקטים בהנחיות הסטודנט .
הרצאות.
הגשות לאורחים חיצוניים
.הנוכחות בכל המפגשים והסיורים הינה חובה .

