לוח זמנים לתכנית לעיצוב ולפיתוח משחקים דיגיטליים
שנת לימודים תשע"ט 2018/19
תאריך פתיחה :יום חמישי 18.10.18
תאריך סיום :יום שישי 29.11.19
זמני סמסטרים
סמסטר א'

28.12.18-18.10.18

מס' שעות אקדמיות 110

סמסטר ב'

28.3.19-10.1.19

מס' שעות אקדמיות 110

סמסטר ג'

28.6.19–4.4.19

מס' שעות אקדמיות 110

סמסטר ד'

20.9.19–1.8.19

מס' שעות אקדמיות 80

סמסטר ה' 29.11.19-3.10.19

מס' שעות אקדמיות 100

לוח חופשות
* חופשת פסח 19-26/4/2019
*חופשת סוכות 13-20/10/19

סמסטר א' 28.12.18-18.10.18
•

מכינת היכרות של תכנות גרפיות

יום חמישי 18.10.18
 .Adobe Illustrator 21:00–18:00מרצה :גיל אלנקוה
יום שישי 19.10.18
 .Adobe Photoshop 14:00–09:00מרצה :גיל אלנקוה

ימי חמישי
 Unity 19:30-18:00למתחילים .מרצה :שמעון ראיצ'יק ,מוישי רנד
 Unity 19:30-18:00למתכנתים .מנחים :תומר בלושינסקי ,שחר בר
 21:15–19:45יסודות בעיצוב משחק .מרצה :נועם אבטה
ימי שישי
 10:30-09:00לודולוגיה ,פילוסופיה ותרבות משחקי מחשב .מרצה :ד"ר ורד פנואלי
 12:15-10:45פיתוח פרוטוטיפ משחקי בעזרת מנוע  .Constructמרצה :בנג'י קוק
 14:00-12:15מידול בתלת ממד בתוכנת  .3dMaxמרצה :גיל אלנקוה
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סמסטר ב' 28.3.19 -10.1.19
ימי חמישי
 Unity 19:30–18:00למתקדמים .מרצה :תומר בלושינסקי ,שחר בר
 Unity 19:30–18:00למתחילים .מרצה :שמעון ראיצ'יק ,משי רנד
 21:15–19:45סדנת עיצוב משחק .מנחים :נועם אבטה ודורון וייס
ימי שישי
 10:30–09:00אנימציה בתוכנת  .Mayaמרצה :אלון סרנגה
 12:15–10:45עיצוב ממשקים וחווית משתמש .מרצה :דניאל מרמרי
 14:00–12:30כתיבה ותסריטאות למשחקי מחשב .מרצה :ד"ר רנארד גלוזמן

סמסטר ג' 28.6.19 - 4.4.19
ימי חמישי
 19:30–18:00ניהול מוצר משחקי .מנחה :ורד פנואלי
 21:15-19:45קונספט ארט למשחקים .מרצה :אופיר שריף
ימי שישי
 10:30–09:00סדנת משחק אמצע שנה .מנחים :ורד פנואלי ,נועם אבטה
 12:00 -10:45פיתוח משחקים בעזרת מנוע  .Unrealמנחים :אריה קרויטורו ואמיר גרין /פיצול
לכיתות
 13:45 -12:15פיתוח משחקים למציאות מעושרת .מנחה :דורון ויס

סמסטר ד' 20.9.19 – 1.8.19
ימי חמישי
 19:30 – 18:00מציאות מדומה בעזרת מנוע  Unrealלמעצבים :מנחה אריה קרויטורו פיצול כיתות
 21:15 -19:45מציאות מדומה בעזרת מנוע  Unrealלמתכנתים :מנחה אמיר גרין.
ימי שישי
 10:30- 09:00סאונד במשחקים :מנחה דן סיון
 14:00–10:45ממשקים פיזיים למשחקים דיגיטליים .מנחה :יובל גרשטיין

סמסטר ה' 29.11.19 -3.10.19
ימי שישי
 12:30 – 10:30פרויקט גמר .מנחה :ניר מירצקי ,ורד פנואלי
 14:00 – 12:30בימוי ועריכת טריילרים .מנחה :אריאל מיירוז
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