
 פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית  1659לתלמידי תכנית מרוכזת 
 .תשע"ט פתיחת שנה"ללרגל  הודעה כללית של הפקולטה להלן

 18.10.18היום הראשון ללימודים הינו  סמסטרים רצופים 3להזכירכם תכנית שלנו הינה תואר שני בשנה אחת 
  4.10.19והיום האחרון 

 בברכה לשנת לימודים נפלאה,
 מזכירות התכנית

 
 

 לתלמידות ולתלמידי הפקולטה שלום רב,

 
אנחנו מבקשים לברך אתכם עם פתיחתו של סמסטר א' תשע"ט ולאחל לכם סמסטר מוצלח, 

 מהנה ופורה. 
 

 לתשומת לבכם:

 

, באתר של מערכת מידע אישי, בין התאריכים לבטל רישום לקורסים באינטרנטניתן  -
אי ביטול קורס שאינך משתתף/פת בו משמעותו תשלום  (.23.59 )שעה 25.10.18-14.10.18
 .מיותר עבור הקורס

 -ניתן לבצע שינויים במערכת  25.10.18-21.10.18בתאריכים  בשבוע השני ללימודים -
 להוסיף או לבטל קורסים, בתיאום עם החוג.

 
 

הלימודים ברצוננו להביא לידיעתכם כמה מכללי האוניברסיטה החשובים עבורכם למהלך 
 התקין:

 

 עד סוף שנה א' ללימודים.  פטור באנגליתיש להגיע לרמת  .1
לפניות אישיות של תלמידים בנושא  )חוגית ו/או פקולטטית( החלטות ועדת הוראה .2

. "מידע אישי לתלמיד"הלימודים מתפרסמות באתר האוניברסיטה דרך הקישור של 
אתם מתבקשים לעקוב ולהתעדכן בתשובה לפנייתכם באתר האמור. אם אינכם רואים 

יש לפנות למזכירות החוג ולברר את  -לאחר הגשתה  תשובה לפנייתכם עד שבועיים
 סטטוס הבקשה. 

מיד הרשום לקורס לקבל ציון שאינם חלק ממכסת השעות לתואר, על התל בלימודי שפה .3
יחויב  –חיובי. תלמיד שלא יבטל את רישומו לקורס במועד )שבוע השינויים( ו/או ייכשל 

  בתשלום עבור הקורס עפ"י התעריף המפורט בתקנות שכ"ל. 

משירות מצורף קישור להתאמות לסטודנטים/יות ששבו  .4
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זמן של   סטודנטית הנמצאת בהריון, זכאית לתוספת  -' תשע"ט לקראת בחינות סמסטר א
דקות לכל שעת בחינה ואישור יציאה לשירותים בכל שלב בבחינה. בכדי שנוכל לאפשר  15

את התנאים יש לשלוח מסמך רפואי עדכני המתאים לעניין זה. ניתן להעביר את האישור 
 .6.1.2019עד לתאריך  meitalab@tauex.tau.ac.ilלמייל 

הכותבים עבודות  הנחיות אתיות ומשמעתיות לסטודנטיםמצורף קישור לקובץ  .6
  paper-sec.tau.ac.il/academic-https://acadאקדמיות: 

 

 
שנתיים.  –אנו מבקשים להדגיש, משך הלימודים לתואר ראשון הוא שלוש שנים ולתואר שני 

תלמידים שחורגים מעבר לשנות התקן, אם משום שלא השלימו את היקף השעות הנדרש לתואר 
או שהגישו מטלה אחרונה לתואר בשנת הלימודים העוקבת, ידרשו לשאת בתשלום עבור גרירת 

 האוניברסיטה. לימודים בכפוף לנהלי 
 

 אנחנו כאן עבורכם לכל שאלה ועניין.
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 מזכירות הפקולטה למדעי הרוח  שתהיה שנת לימודים מהנה ומעניינת,


