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 ,לתלמידי ההשלמות לקראת התואר השני בחוג שלום רב

 

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"אהלימודים תש

 

 כללי

 "מידע אישי"י קוד אישי למערכת טניתן באופן אוטומ את מקדמת שכר הלימוד ה/שהסדיר ה/חדש ה/לכל תלמיד

לאחר שתבצעו כניסה ראשונית למערכת ניתן לבצע "עקוב אחרי" . ותיבת דוא"ל של אוניברסיטת תל אביב

 .כך תוכלו לקבל מידע חשוב עבורכםמהדוא"ל שלכם באוניברסיטת תל אביב לדוא"ל האישי שלכם. 

 .ה/לתלמיד "מידע אישי"למידע מפורט אודות הקוד האישי וכתובת דוא"ל, ניתן לקרוא ב
 

 /https://humanities.tau.ac.il, בכתובת: באינטרנטפקולטה הלימודים וסדריהם מוסברים באתר התכנית מבנה 

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

 . ובהנחיות נוספות להכנת מערכת השעותשל החוג  בתיאורי הקורסיםבאתר זה ניתן לעיין 
 
 

 תהליך הרישום )בתקופת הקורונה(

 אפתשאת המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים  יש לשלם" ; 

 הזכאים לפרס לימודים. לגביו חיצוניתלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם  הוא הדין לגבי

  יש לסיים את  .לבחור קורסים בהתאם למכסת השעות שנקבעה לךלסמסטר הקרוב ולהכין תכנית לימודים יש

ת לכל קורסי החובה במסגר להירשםיש להקפיד . סמסטרים לכל היותר )ניתן גם בפחות( 4שעות ההשלמה עד 

  שעות ההשלמה כמפורט באתר החוג.

  יתבצע באמצעות שליחת הטופס המצ"ב במייל לכתובתהרישום לקורסים השונים philos@tauex.tau.ac.il 

 .12:00בשעה  21.2.2021לא יאוחר מתאריך 

  לקורסים ךקבלתרישומך ושלך את  האישי""מידע באמצעות ה 23.2.2021באחריותך לבדוק בתאריך. 

 הפקולטה איננה אחראית לרישום שגוי.

 

 
 וביטוליםשינויים 

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

 . 17.3.2021 – 3.202110. בתאריכים בשבוע השני, השינויים המקווןבאמצעות טופס אפשר לבצע  שינויים
 
 

 

 הזמנה זו אינה אישור קבלה לחוג לפילוסופיה 
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 בשעות הלימוד שלהם. זה את זה חל איסור על רישום לקורסים החופפים 

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

 בחן בקורס בלי רישום במחשב.יאין אפשרות להשתתף ולה 

 מת, לא ביטלת במועד ו/או לא סיימת = הלימוד יחושב לפי מספר השעות אליהן נרש-חשבון שכר

 שילמת!

 
 לתשומת לבם של תלמידים חדשים

של " להיבחן באחד מן המועדים עד לתום השנה הראשונה מעבר מבחן בקיאות"תלמידים שהתקבלו על תנאי על ה

 .1202.9.5: "אפ. מועד הבחינה בשנת הלימודים תשבאתרמפורסמות ואר השני. ההנחיות למבחן הת

 

 לאחר לימודי ההשלמה בחירת מסלול לימודים

 מוקדם ככל האפשר. םבמסלול ללא תזה, להודיע על בחירת יםהבוחר יםמומלץ לתלמיד

 . "מידע האישי"דווחו על הפסקת לימודים דרך ה, יםלהפסיק את הלימודים בחוג מיוזמת יםהמבקש יםתלמיד

 

  בהקדם על כך  מתבקשים להודיעלאולמות הלימוד, ו/או  בבעיות נגישות לכיתות הנתקליםתלמידים

 .humstud@tauex.tau.ac.il בדוא"לאו  6409780-03 פוןטל ,למזכירות התלמידים בפקולטה האפשרי

 
 ,מהנה ומוצלח סמסטר

 עוזרת מינהלית - ירי דבירמ
 מזכירת תלמידים -שרית יובל 

 
 קבלת קהל במזכירות החוג לפילוסופיה: 

 15:00–10:00יום ב' בשעות , 10:00-13:00ימים א', ד', ה' בשעות 
 03-6409492, טלפון , בבניין גילמן363בחדר 
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