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 כלים שלובים
  תכנית אקדמית המורכבת ממקבץ של קורסים

 הרחבת הידע: ומטרתה, בתחומים שונים
קורסי התכנית נחלקים לשתי קבוצות  : 

,  רפואה, קורסים מתחומי מדעי החיים" = מזרח"
הנלמדים בפקולטות  (הנדסה והמדעים המדויקים 
 ).הממוקמות במזרח הקמפוס

מדעי  , קורסים מתחומי מדעי הרוח" = מערב"
הנלמדים בפקולטות הממוקמות  (החברה והאמנויות 

 ).במערב הקמפוס
 
 
 

http://www.core.tau.ac.il/


מכסת הקורסים שכל תלמיד  
 חייב לפי מסלול הלימודים שלו

 הפקולטה למדעי החברה
 מספר 2חוג  1חוג  מסלול

 קורסים
 לפי החלוקה הבאה

מפקולטות          
 המזרח

מכלל הקורסים לא  
 ממדעי החברה

 1 2 3   מדעי החברה חוגי-חד

 1 2 3 מדעי החברה מדעי החברה חוגי-דו

 1 1 2 פקולטה מהמערב מדעי החברה חוגי-דו

     פטור פקולטה מהמזרח מדעי החברה חוגי-דו

חוג לאחר 

 תואר

     פטור   מדעי החברה

http://socscie3.tau.ac.il/yedion15/index.php/2010-08-15-15-21-21/2010-08-15-15-21-44/2010-08-15-15-23-16/general-duties1
http://socscie3.tau.ac.il/yedion15/index.php/2010-08-15-15-21-21/2010-08-15-15-21-44/2010-08-15-15-23-16/general-duties1


 ידיעון

חוקים ונהלים אוניברסיטאיים 
תקנון הפקולטה 
מבנה תכנית הלימודים 
מערכת שעות 
 סילבוסים/ תקצירי קורסים 
 
 

http://socscie3.tau.ac.il/yedion15/
https://www.tau.ac.il/tau-rules-2015/16
http://socscie3.tau.ac.il/yedion15/index.php/2010-08-15-15-21-21/2010-08-15-15-25-23/2010-08-15-15-26-18/2010-08-15-15-29-17


 הכרה בלימודים אקדמאים קודמים=  פטור

 

יועצי  ההכרה בקורסים הינה בידי  סמכות
 רכזי המקצועות/החוגים

 אישור ציונים  על התלמיד להציג לפני היועץ
 של הקורסרשמי וסילבוס 

אקדמיים  -לא מוסדות יוכרו קורסים של לא 
 ששימשו בסיס למתן פטור ציוני מוסדות אחרים

 בציון הגמר לא ישוקללו

http://socscie3.tau.ac.il/yedion15/index.php/2010-08-15-15-21-21/2010-08-15-15-25-23/2010-08-15-15-26-18/2010-08-15-15-30-07


 ס קורסים חופפים בתכנים"פטורים ע

 ס קורסי  "ע פטורמי שקיבל
  4העולה על , חופפים חובה

את   חייב להשליםס "ש
 השעות בקורסי בחירה

Presenter
Presentation Notes
יש להשלים שעות עבור הקורס מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים

http://socscie3.tau.ac.il/yedion15/index.php/2010-08-15-15-21-21/2010-08-15-15-25-23/2010-08-15-15-26-18/2010-08-15-15-30-22


 חובת אנגלית
  חובה להגיע לרמת פטור באנגלית

 עד סוף שנת הלימודים הראשונה
 לא משלמים על לימודי קורס

באנגלית במהלך שנת  ' מתקדמים ב
 הלימודים  

דרך  –ס לימודים קודמים "פטורים ע
 היחידה לשפות זרות

 משלמים –בסמסטר קיץ 
 

http://www5.tau.ac.il/foreign-languages/


 בחינות
 מומלץ לא לוותר  . מועדי בחינה שנילרשותכם

 'על מועד א
משאיר מועד אחד בלבד –' ויתור על מועד א 
 שמועדיבזמן הרשום לקורסים יש לוודא  

 מתנגשיםהבחינות אינם 
 אוטומטית כל עוד  נסרקותמחברות בחינה

ניתן לראות אותן דרך . הבחינה אינה חסויה
 מידע אישי לתלמיד

ציון הבחינה האחרונה קובע: בכל מקרה 
 על ציון במזכירות החוג לערערניתן 

 

http://socsci3.tau.ac.il/yedion15/index.php/2010-08-16-11-26-59/2010-08-30-08-13-40/2010-08-30-08-15-00


 ידיעון
 מבנה  מומלץ להיכנס לידיעון כדי ללמוד את

 החובות והזכויותאת , הלימודים תכנית
הצטיינות  / סריקת בחינות: לדוגמה

זכויות למשרתים  / בלימודים
 לקויי למידה ועוד/ זכויות ליולדות/במילואים

לוח בחינות/תקצירי קורסים/ מערכת שעות 
שנים 3 -משך הלימודים לתואר 

http://socsci3.tau.ac.il/yedion15/index.php


 הודעות
הפקולטה באתר מדעי החברה הודעות 
 במערכת השעות או בחדרים שינוייםהודעות על 
 שיעוריםביטולי   
השלמה שיעורי 
 לסלולאריאפשרות לקבל מידע גם 
 של האוניברסיטה הכרחי ל"דואפתיחת 
 שיפורסמו מעת   הרצאותאתם מוזמנים לשמוע

 לעת
השיעורים מתחילים רבע שעה אחרי שעה עגולה. 
 דקנאטי "מנופק ע –כרטיס סטודנט  

 הסטודנטים

http://social-sciences.tau.ac.il/
http://graddsp.tau.ac.il/newmsgclistjs.asp?faculty=10
http://graddsp.tau.ac.il/msgclist.asp?faculty=10
http://deanstudents.tau.ac.il/students-services


 רישום לקורסים
בידינג -הרישום נעשה בשיטת המכרז 
קוד מחשב וכתובת אימייל 
  אין משמעות לשעה שנכנסים במהלך אותו

 מקצה
 באמצעות  , ומצגת הדרכהכניסה לבידינג

 לתלמיד" מידע אישי"
  מועדים בהם נפתח הרישום 3ישנם 

http://www.tau.ac.il/bidding
https://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx?


 המשך -רישום לקורסים 
  ניתן לבצע את הרישום מכל מחשב שיש

 אינטרנטבו 
 ללא  (לקורסים  אלטרנטיבותלבחור

 )הקצאת נקודות
 שכר לימוד לצרכישעות הצהרת. 
 את הרישום הקודם "דורס"כל רישום  ,

 אם נקבע לאותם מועדים
 קורסים לא רצויים עד סוף   לבטליש

השבוע השני של כל סמסטר בכדי להימנע 
 מתשלום מיותר

במעבדת המחשבים ובטלפון תמיכה 
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 מבחר החטיבות
מדיניות ציבורית 
מדע המדינה 
מתמטיקה 
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
חברה ותרבות, סייבר 
סטטיסטיקה 
 ספרות 
עבודה סוציאלית 
פילוסופיה 
לימודי התרבות העברית 
פסיכולוגיה 
  לימודי הערבית והאסלאם 
תולדות האומנות 

 

אנגלית ולימודים אמריקניים 
  ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח

 הקדום
גיאוגרפיה וסביבת האדם 
היסטוריה כללית 
  היסטוריה של עם ישראל 
העשרה 
חשבונאות 
כלכלה 
לימודי מגדר 
לימודי צבא ואסטרטגיה 
לימודי צרפת 

 

http://socscie3.tau.ac.il/yedion15/index.php/2010-08-03-07-42-20


 תנאי קבלה לחטיבות

 תנאי קבלהלחלק מהחטיבות יש 
בהתאם  לחטיבה, משתנה משך הלימודים  .

   -משך הלימודים בחטיבה בפילוסופיה : למשל
 .  סמסטרים לפחות 3
 שמות הקורסים בחטיבות ומועדםאת  

 .  ניתן למצוא בידיעוני החוגים הרלוונטיים
מידע על הקורסים בחטיבה בספרות : לדוגמה

בחוג  , ניתן למצוא בידיעון מדעי הרוח
 .לספרות

 
 



 העשרהחטיבת 
 ס"ש 16= מצומצמת בלבד

 

 שאינוניתן ללמוד קורסים בכל תחום  
 .האם-בתחום לימודי חוג

 בחלקם או  (חופפים בתכנים קורסים
לקורסים אשר נלמדו בחוג  ) במלואם

 .במסגרת חטיבת העשרהלא יוכרו האם 
4-ל כל קורס בחטיבת העשרה ייחשב  

 לכל היותר ס"ש
   לא ניתן לכלול בחטיבת קורסי מיומנות

 .  העשרה

http://socscie3.tau.ac.il/yedion15/index.php/2010-08-03-07-42-20/2015-07-22-07-42-56/2010-08-18-14-08-51
http://socsci3.tau.ac.il/yedion15/index.php/2010-08-03-07-42-20/2015-07-22-07-42-56/2010-08-18-14-08-51
http://socsci.tau.ac.il/yedion13/index.php/2010-08-03-07-42-20/2010-08-18-14-08-51

	מבנה התואר הראשון
	דו חוגי
	חד חוגי/מורחב�אפשרות א
	חד חוגי/מורחב�אפשרות ב
	כלים שלובים
	מכסת הקורסים שכל תלמיד חייב לפי מסלול הלימודים שלו
	ידיעון
	פטור = הכרה בלימודים אקדמאים קודמים
	פטורים ע"ס קורסים חופפים בתכנים
	חובת אנגלית
	בחינות
	ידיעון
	הודעות
	רישום לקורסים
	רישום לקורסים - המשך
	חד חוגי/מורחב�אפשרות א
	חד חוגי/מורחב�אפשרות ב
	מבחר החטיבות
	תנאי קבלה לחטיבות
	חטיבת העשרה�מצומצמת בלבד= 16 ש"ס�

