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   2019  ינואר
 שלום רב,

 
אנו מברכים אותך לקראת תחילת חטיבה בחוג לפילוסופיה.  /תהינך תלמיד ,על פי הרישום שבידינו

 לימודיך בפקולטה למדעי הרוח, בחוג לפילוסופיה.

 .27.2.19כ"ב באדר א', , רביעיחל ביום י ע"טהלימודים תשסמסטר ב' של שנת 
 
, במזכירות 13:00-10:00ות בשע ,2019 בפברואר 17, ראשוןביום לקורסים המבוקשים תתקיים  הרשמהה

 .יש לעיין בתוכנית הלימודים הרשמה לקורסים המבוקשיםהלקראת  , בניין גילמן.363החוג לפילוסופיה, חדר 

 ההרשמה לקורסים תתקיים בשבוע השני של הסמסטראם אין באפשרותך להגיע לייעוץ במועד הנ"ל, 

 . בשעות הקבלה במזכירות)"שבוע השינויים"(  
 

  לימודיםהכנית ות

  .הפקולטה ידיעוןבמבנה הלימודים וסדריהם מוסברים 

  /https://humanities.tau.ac.il/philosophy ובאתר הבית של החוג בכתובת:

 של החוג, במועדי הבחינות ובהנחיות נוספות להכנת מערכת השעות.  בתיאורי הקורסיםבאתר זה ניתן לעיין 

 
 הלימוד.-דור התשלום הראשון עבור שכרלאחר סי ניתן להירשם לקורסים רק

 וביטוליםשינויים 

 (.23:59)עד השעה  13.3.2019 – 27.2.2019 ניתן לבטל רישום לקורסים באינטרנט בתאריכים

  13.3.2019 – 6.3.2019 בתאריכיםסמסטר של הבשבוע השני במזכירות החוג, אפשר לבצע  שינויים

 בשעות הקבלה. 

 
 לימודים:הלהלן מספר דגשים בבניית מערכת 

 בשעות הלימוד. חל איסור על רישום לקורסים חופפים 

 בחן בקורס בלי רישום במחשב.יאין אפשרות להשתתף ולה 

 .מומלץ לתלמידים לבדוק את לוח הבחינות קודם רישומם לקורסים ולהימנע מבחינות חופפות 

 
ום לקורסים, האחריות בעניין זה היא עליך, והפקולטה איננה בתום תהליך הרישום יש לזכור לבדוק את הריש

מת, לא ביטלת במועד = הלימוד יחושב לפי מספר השעות אליהן נרש-חשבון שכר אחראית לרישום שגוי.
 שילמת!

 

 בהקדם האפשריעל כך  מתבקשים להודיעלאולמות הלימוד, ו/או  בבעיות נגישות לכיתות הנתקליםתלמידים 
 .03-6409780 פוןטל ,ידים בפקולטהלמזכירות התלמ

 

 בברכה,
 

 שרית יובל
 מזכירת סטודנטים

 
  03-6409492, טלפון , בבניין גילמן363בחדר , קבלת קהל במזכירות החוג לפילוסופיה

 15:00–10:00יום ב' בשעות , 10:00-13:00ימים א', ד', ה' בשעות 

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/philosophy/ba/yedion70
https://humanities.tau.ac.il/philosophy/
http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/philosophy/course

