
 להלן סוגי האישורים המונפקים על ידי מזכירות תלמידים בפקולטה למדעי הרוח:

 לתלמידים פעילים בלבד -אישור "מצב לימודים"  .1

 גיליון ציונים )פירוט הקורסים והציונים(  .2

 אישור זכאות לתואר .3

 חידוש לימודים .4

 

 מיועד לתלמידים פעילים בלבד – בקשה לאישור מצב לימודים

 .באמצאות כרטיס אשראינעשית גביית התשלום ₪,  35עלות הפקת האישור: 

לצורך קבלת האישור, על התלמידים לפנות למזכירת/ות החוג/ים שבהם הם לומדים ולבקש אישור 

, 150למזכירות התלמידים במדעי הרוח בבניין גילמן, חדר  להעביר יש"מצב לימודים" את האישור/ים 

  שם יונפק אישור רשמי.

 דרכי הזמנה:

 .)במידע אישי לתלמיד באינטרנט )אישורים שונים בתשלום 

  וביום  09:00-13:00, בימים א',ג',ד', בין השעות 150במזכירות תלמידים, בניין גילמן, חדר

 . 09:00-15:00ב' בין השעות 

  03-6409780בטלפון. 

 מייל: -לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות תלמידים בכתובת אי

Humstud@tauex.tau.ac.il 

 

 הערות חשובות:

 חוג אחד בפקולטה למדעי הרוח וחוג  ,חוגי-תלמידים הלומדים לתואר ראשון במסלול דו

שם יונפק להם  נוסף בפקולטה אחרת יפנו למזכירות התלמידים בפקולטה האחרת

 . בהם לומדים האישור הנדרש עבור שני החוגים

 .תלמידים שחייבים שכר לימוד, לא יוכלו לקבל אישור מצב לימודים 

  אישור לימודים )אישור על כך שהסטודנט לומד באוניברסיטה ללא פירוט מצב הלימודים

 באינטרנט.  "מידע אישי לתלמיד"העדכני( ניתן להזמין ב

 

 בקשה להנפקת גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר

 : יםהאישור עלות הפקת

 שסיים לימודיו לפני פחות משנה  פעיל או תלמיד לתלמיד₪  35

 לתלמיד שסיים לימודיו לפני שנה או יותר. ₪  50

 .גביית התשלום נעשית באמצאות כרטיס אשראי

ניתן להנפיק את האישורים בעברית או באנגלית. במידת הצורך ניתן לצרף לגיליון הציונים אישור 

 לגמול השתלמות. 

 דרכי הזמנה:

 .)במידע אישי לתלמיד באינטרנט )אישורים שונים בתשלום 
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  וביום  09:00-13:00, בימים א',ג',ד', בין השעות 150במזכירות תלמידים, בניין גילמן, חדר

 . 09:00-15:00ב' בין השעות 

  03-6409780בטלפון. 

 מייל: -לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות תלמידים בכתובת אי

Humstud@tauex.tau.ac.il 

 

 

 : ותחשוב ותהער

  עם סיום הלימודים, נשלחים לבית הסטודנט/ית שלושה עותקים של גיליון הציונים ושלושה

 שלושהכל סט נוסף של אישורים ). ללא עלותשל אישור הזכאות לתואר בעברית,  עותקים

  ם. עותקים( ניתן בתשלו

 חוגי, חוג אחד בפקולטה למדעי הרוח וחוג -תלמידים הלומדים לתואר ראשון במסלול דו

נוסף בפקולטה אחרת יפנו למזכירות התלמידים בפקולטה האחרת שם יונפק להם 

 האישור הנדרש עבור שני החוגים בהם לומדים.

 

 בקשה לחידוש לימודים

מומלץ לפנות למזכירות תלמידים בבקשה לחידוש הלימודים כחודשיים לפני תחילת הסמסטר ולכל 

 המאוחר כחודש לפני תחילתו. 

תם לצורך בדיקת זכאו פקולטטית על התלמידים להיות ערים לעובדה שייתכן ויופנו לוועדת הוראה

 הלימודים.  לאשר או לא לאשר את הבקשה לחידושלחידוש הלימודים. בסמכות הועדה 

 חידוש הלימודים כרוך בתשלום דמי חידוש על פי תעריפים הנקבעים על ידי האוניברסיטה. 

 .₪ 230הנו:  והתעריף לחידוש לימודים נכון לשנת הלימודים תשע"

בכל פקולטה ₪  170חוגי בשתי פקולטות שונות, התעריף הוא -לתלמידים הלומדים במסלול דו

  ם יתבצע בכל פקולטה בנפרד.התשלו₪(.  340בנפרד )סה"כ 

החיוב בתשלום יתבצע רק לאחר קבלת האישור  .גביית התשלום נעשית באמצאות כרטיס אשראי

 לחידוש לימודים. 

 דרכי הגשת בקשה לחידוש לימודים:

  וביום  09:00-13:00, בימים א',ג',ד', בין השעות 150במזכירות תלמידים, בניין גילמן, חדר

 . 09:00-15:00ב' בין השעות 

  03-6409780בטלפון. 

 מייל: -לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות תלמידים בכתובת אי

Humstud@tauex.tau.ac.il 
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