נספח 2

תאריך20.10.2015 :

מחלקת לימוד :מדיה חדשה_התמחות חזותית ואפליקציות

לוח זמנים מחלקתי והנחיות  -פרויקט גמר נכון לשנה"ל תשע"ו
להלן לוח הזמנים לעבודה ,דיווח והגשת פרויקט הגמר לשנה"ל תשע"ה .
עמידה בלוח הזמנים  ,תאפשר הגשה למבחן ההגנה הסופי ואישור פרויקט הגמר כאחד מהחובות האקדמיים הנדרשים לשם
הכרה בדיפלומת הנדסאי.
פירוט

הערות /טפסים נדרשים

צרכים

תאריך

הגשות

תוכן ההגשה

18.01.16
קורס כתיבה ייעודית ומחקר,
סמסטר א ,הגשה בשיעור אחרון
בקורס

כתיבת תוכן ספר
פרויקט גמר

בחירת נושא לפרויקט ,הגשת קובץ וורד ובו
תמצית הספר -ראשי פרקים של ספר
הפרויקט ,ע"פ דרישות הקורס

ראש המחלקה,
מתן ציון בקורס

 - 14.03.16אפליקציות
 ,09:00-13:00עופר ורינת

פאנל אישור נושא
פרויקט

פאנל מנחים וראש מחלקה להצגת ודיון
בנושא

ראש המחלקה
והמנחים

 -16.3.16חזותית
13:00 -9:00
פיני ,שלומי ,יעל ,דניאל ורינת
20.02.16

בחירת מנחה
מתוך רשימת
מנחי המחלקה,
תחילת הנחייה
אישית

אישור המנחה אצל ראש המחלקה

21.03.16

הצעת פרויקט
למה"ט

 2עותקים ,מוקלדים על טופס של מה"ט
וחתומים ע"י מונחה ,מנחה ורינת.

4.04.16
 09:00-12:30אפליקציות

הגשת עיצוב 1

6.4.16
 9:00-12:30חזותית

)1

)2

 .1הגשת
מחקר גמור
 ,קובץ
PDF
לרינת
ולמנחה.
 .2הגשת
קונספט
מילולי,
פונט ,שפה
צבעונית.
2-3 .3
סקיצות
ראשונות
ללוגו .ו20 -
סקיצות
מלוות.

 .1מחקר גמור לספר
כולל שאלון
ומסקנותיו ,פרק
קונספט(יהיה
ראשוני בלבד)
 .2בהגשה תציגו
בקצרה את
מסקנות המחקר
ולאור זה את
הקונספט שלכם-
בחירת גופן ,שפה
צבעונית וכו.
 .3סקיצות לוגו

הסכם התקשרות
להנחיית פרויקט
גמר.
טופס התחייבות
הסטודנט.

ראש המחלקה.
הגשת הטפסים
החתומים
למדור
פרויקטים הגב'
אורלי מאיר

טופס בקשה להצעה מ.192 .

פורמט הגשה מוגדר ואחיד
לכולם ,פירוט למטה

 4מנחים
חזותית כל
אחד  2.5שעות,
 2מנחים
אפליקציות 4
שעות

 2.05.16אפליקציות
09:00-12:30

הגשת עיצוב 2

הגשת מוצרים

 4.05.16חזותית
9:00-12:30

-

חזותית:

ניירת בפורמט הגשה אחיד.

-

לוגו סופי

בצבע .כל המוצרים A4כרזות

-

ניירת סופית כולל
פולדר

-

 3כרזות

-

פרוספקט

-

אפליקציות:

-

3מסכים

מודפסים על הנייר סופי ובצבע.

 4מנחים
חזותית2 ,
מנחים
אפליקציות

ראשייםFLOW+
תאריך

הגשות

תוכן ההגשה

פירוט

הערות /טפסים נדרשים

16.06.16
הגשה בשיעור האחרון
של קורס אריזות
שלומי דהאן

הגשת עיצוב 3

הגשת מוצרי
תלת ממד
לפרויקט

כל סטודנט ומוצריו

הנחיות משלומי

13.06.16
חזותית :הגשה בשיעור האחרון
של קורס פרויקט גמר -פיני
מזרחי

הגשת עיצוב 4

הגשת עיצוב
ועימוד ספר
פרויקט

 .1הגשת ביניים:

הנחיות מפיני

צרכים

כפולות של ספר()4
 .2הגשה סופית.
 .3במקביל הגשת
טיוטת ספרים

אפליקציות :הגשה בשיעור
האחרון של כתב וטיפוגרפיה-
פיני מזרחי

למנחה ולרינת:
קובץ  pdfקל עד MB 2
למייל .
 טיוטה מודפסתבמדפסת ביתית (ללא
צבע) וכרוכה בסיכות.
 קבלת אישור והערותלהמשך עבודה מהמנחה
ורינת.

13.06.16
הגשה בשיעור האחרון של קורס
פרויקט גמר.
רינת

הגשת טיוטה
ראשונית,
מודפסת שחור
לבן לספר ,וכרוכה
בסיכות

שימו לב לקבל מענה מהיר מהמנחים ומרינת עד ה 20.6

 2עותקים

יוגשו למנחה ולראש
המחלקה לקריאה
ותיקון.

ראש המחלקה,
מנחה אישי

13.06.16

הגשת מיניסייט
ואפליקציה,
ברמות שונות
לפי ההתמחות

הגשת עיצוב 5

חזותית:
הגשה בשיעור האחרון של קורס
אפיון ממשק+עיצוב אתרים
עופר זנזורי

חזותית:
מבנה ראשוני של
מיניסייט ,עיצוב מסכים

הנחיות מעופר

 flowראשיים

14.6+15.6.16
אפליקציות:

אפליקציות:

הגשה בשיעור האחרון של
קורסים עם דן פרייפלד ותום
פלר

מבנה אפליקציה ,תכנות

הנחיות מדן ותום

 flowראשוני,

תוכן ההגשה

פירוט

תאריך

הגשות

27.06.16

הגשת טיוטה סופית צבעונית ( )HpProofלספר ,מודפס וכרוך

הערות /טפסים נדרשים

צרכים

זו אינה הגשה פרונטלית

בסיכות ,קבלת אישור סופי לירידה לדפוס ,למנחה ולרינת.
11.07.16

הגשת ספרים למה"ט

18.07.16
 09:00-12:30חזותית
 13:00-15:30אפליקציות

הגשת עיצוב 6

אישור Go-no-Go
הפרויקט להגנה

 3ספרים מודפסים +טופס
חתימות מצורף
הגשה גנרלית טרום
הגנה:
 .1הגשת כל המוצרים
הנלווים
 .2תצוגה המדמה את
סביבת ההגשה בהגנה
.3פלנוגרמה(תכנית) של
הסטנד בתערוכה

שוש תנכח

שוש  6שעות
 6מנחים כל
אחד  3שעות

7.08.16

הקמת
התערוכה

סטנד אישי לכל סטודנט
למטרת הגנה ותערוכה

תאריך משוער (בנוכחות שוש+
יעל)

9.08.16

טקס פתיחת
התערוכה

אחה"צ

משוער

כל מנחה לפי
מפתח של שעה
לסטודנט +יעל
ושוש  8שעות

9-10.08.16

הגנות חזותית

 9:00עד 16:00

משוער

כל מנחה לפי
מפתח של שעה
למונחה

11.08.16

הגנות
אפליקציות

 9:00עד 14:00

משוער

כל מנחה לפי
מפתח של שעה
לסטודנט

14.8.2016

פירוק התערוכה

9:00

משוער

*לאחר מועד זה ,הסטודנט ישובץ ע"י ראש המחלקה ויחויב לעבוד בפרויקט ובמקום הנבחר
עבורו.
**אי עמידה בכללי ההגשה המפורטים להלן עלולה לגרום לעיכוב בלוחות הזמנים ובבחינה .ואף
תוביל להפסקת התהליך וחיוב בתהליך חדש בשנה"ל הבאה ,בעלויות כספיות לפי הנהוג בתקנון
שכ"ל.
***הנחיות לכתיבה ולביצוע ספר הפרויקט מופיעות באתר הנדסאים באריאל ,ביחידת
הפרויקטים.

בכל שאלה  ,ניתן לפנות באמצעות מערכת הפניות לגב' אורלי מאיר ,רמ"ד פרויקטים ודיפלומות
– מה"ט ,ולקבל הבהרות.
אנו מאחלים הצלחה רבה,
סגל המחלקה

