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 שלום רב,
 

הלימודים סמסטר ב' של שנת  אנו מברכים אותך לקראת תחילת לימודיך בפקולטה למדעי הרוח, בחוג לפילוסופיה.
 .2021במרץ  3פ"א, תשי"ט באדר , רביעיחל ביום י פ"אתש

 

 ידי התלמידים ובאחריותם )בהתאם להנחיות(.-הרישום לקורסים השונים ייעשה על
 .21.2.2021עד לתאריך  טופס מקווןדרך יתבצע הרישום 

 ."בידינגה"בשנת הלימודים הבאה הרישום לקורסים יהיה באמצעות 
 

, שמיר-פרופ' גליה פת ,החוג תיועצמוזמנים לפנות לתלמידים הזקוקים לייעוץ, להסדרת פטורים ולהבהרות נוספות, 
 .galiap@tauex.tau.ac.il באמצעות דוא"ל

 .philos@tauex.tau.ac.ilאו בדוא"ל  6409492-03 למזכירות החוג טלפונית לפנותניתן גם 
 

ותיבת דוא"ל  "מידע אישי"לכל תלמיד חדש שהסדיר את מקדמת שכר הלימוד ניתן באופן אוטומטי קוד אישי למערכת 
של אוניברסיטת תל אביב. לאחר שתבצעו כניסה ראשונית למערכת ניתן לבצע "עקוב אחרי" מהדוא"ל שלכם 

 באוניברסיטת תל אביב לדוא"ל האישי שלכם. כך תוכלו לקבל מידע חשוב עבורכם.
 לתלמיד. "מידע אישי"למידע מפורט אודות הקוד האישי וכתובת דוא"ל, ניתן לקרוא ב

. "אתתאפשר אך ורק לתלמידים ששילמו את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ ההרשמה לקורסים
 הוא הדין לגבי תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני ולגבי הזכאים לפרס לימודים.

 

  הלימודים תוכנית
ובאתר  "אבידיעון תשפ http://humanities.tau.ac.ilמבנה הלימודים וסדריהם מוסברים באתר הפקולטה באינטרנט 

של החוג  בפירוט הקורסים. באתר זה ניתן לעיין https://humanities.tau.ac.il/philosophyהבית של החוג בכתובת 
 .בסדר הלימודיםו

במבנה רנט בפרק הדן פי המתכונת המפורטת בהמשך ומופיעה באינט-לפני ביצוע הרישום יש להרכיב מערכת לימודים על
 , כולל חלופות למקרה שלא ניתן לשבצך בקורסים שבחרת בעדיפות ראשונה.הלימודים תוכנית

 

  תנאי של מבחן בקיאות עד לסיום השנה הראשונה בתואר השני

בקיאות" להיבחן באחד מן המועדים הבאים )בהתאם  בחינתשהתקבלו על תנאי "מעבר החדשים על התלמידים 
 -מידע לסטודנטים ב באתר החוג מפורסמות ההנחיות למבחן. 2022או במועד ינואר  5.9.2021להתחלת התואר(: 

 ."מידע  שימושי"
 

 שינויים וביטולים
 (.23:59)עד השעה  17.3.2021 – 3.3.2021ניתן לבטל רישום לקורסים באינטרנט בתאריכים 

  .17.3.2021 – 3.202110.בתאריכים בשבוע השני , השינויים המקווןטופס באמצעות שינויים אפשר לבצע 
 

 .חל איסור על רישום לקורסים החופפים זה את זה בשעות הלימוד שלהם 
  אפשרות להשתתף בקורס בלי רישום במחשב.אין 
 הלימוד יחושב לפי מספר השעות אליהן נרשמת, לא ביטלת במועד ו/או לא סיימת )גם קורסי -חשבון שכר

 שפה זרה( = שילמת!
 

 בחירת מסלול לימודים

 .ניתן להתחיל את הלימודים לתואר במסלול "צבירה", פרטים במזכירות 

 ם )או במועד מוקדם יותר כאשר מדובר בתלמידים מצטיינים( יבחרו תלמידי בתחילת הסמסטר השלישי ללימודי
  .להנחיות שבאתרהמסלול המחקרי מנחה לכתיבת עבודת הגמר ויגישו הצעה בהתאם 

מומלץ לתלמידים הבוחרים במסלול ללא תזה, להודיע על בחירתם מוקדם ככל האפשר. בסמסטר האחרון 

 

 הזמנה זו אינה אישור קבלה לחוג לפילוסופיה 
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. הסברים על הבחינה בחינת הגמרללימודים, לפני השלמת שעות הלימוד במסלול העיוני, יתאמו התלמידים את 
  .ניתן למצוא באתר החוג

 
 . , ידווחו על הפסקת לימודים דרך המידע האישיתלמידים המבקשים להפסיק את הלימודים בחוג מיוזמתם

 

 "שפות זרות"

תלמידי המסלול המחקרי מתבקשים להשלים "פטור ברמת מתקדמים" משפה זרה נוספת לאנגלית לפני תום לימודי 
 נרשמת, לא ביטלת במועד ו/או לא סיימת את הקורס יהיה עליך לשלם עבורו.התואר השני. 

באתר נג(. פרטים הרישום לקורסים מתבצע ביחידה ללימודי שפות )דרך אתר האינטרנט ולא במסגרת הרישום בבידי
  6409465-03; 6409681-03, טל': 202משרדי היחידה ללימודי שפות: בניין ווב, קומה ב', חדר . היחידה

 

  ,והפקולטה בתום תהליך הרישום יש לזכור לבדוק את הרישום לקורסים. האחריות בעניין זה היא על התלמיד
 איננה אחראית לרישום שגוי.

  תלמידים הנתקלים בבעיות נגישות לכיתות ו/או לאולמות הלימוד, מתבקשים להודיע על כך בהקדם האפשרי
 .humstud@tauex.tau.ac.ilאו בדוא"ל  03-6409780 למזכירות התלמידים בפקולטה, טלפון

 
 ,צלחה בלימודיםבה

 
 עוזרת מינהלית - מירי דביר

 מזכירת תלמידים -שרית יובל 
 

 קבלת קהל במזכירות החוג לפילוסופיה: 
 15:00–10:00, יום ב' בשעות 10:00-13:00ימים א', ד', ה' בשעות 

 03-6409492, בבניין גילמן, טלפון 363בחדר 
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