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                           תאריך עדכון: 15/5/19
שם ומספר הקורס:  
עיונים בארכיאולוגיה קלאסית
16-651
מרצה: ד"ר אבנר אקר
סוג הקורס: מתוקשב
שנת לימודים:    תש"פ                  סמסטר: ב'                            היקף שעות:  1 ש"ש 
 אתר הקורס באינטרנט:           
             
מטרות הקורס: לימוד מונחי יסוד ואתרי מפתח בארכיטקטורה ובאומנות הגרקו-רומית.
	תוכן הקורס: הקורס יסקור באופן נושאי את האלמנטים היסודיים של הארכיטקטורה והאומנות בתקופה הקלאסית. הקורס יקנה לתלמיד בסיס מסודר, מבוסס על קריאה שיטתית במאמרים ופרקים נבחרים מספרים. 
	מהלך השיעורים: בקורס עשרה נושאים, על התלמידים לקרוא את המאמר או פרק הספר ולענות על בוחן בסיום הקריאה. 
	ציון: מבוסס על שקלול הציונים בכל הבחנים במשך השנה.
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