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 הלימודים הפקולטטיים בפקולטה למדעי הרוח
 

 
 כללי. א

קורסים שמורכבים מ" לימודים פקולטטיים" כוללים הלימודים בפקולטה למדעי הרוח

 .ס בכל חוג" ש2הלימודים הפקולטטיים הם בהיקף של  .פנורמיים

 

 קורסים פנורמיים
תחומי והם -רחבה בתחומם או בעלי אופי ביןהקורסים הפנורמיים הם קורסים בעלי יריעה 

מאפשרים לכל התלמידים לבחון את עולם מדעי הרוח מעבר למסגרות החוגים שבהם בחרו 

ניתן לבחור קורסים פנורמיים הנוגעים לתחומי הלימוד . ללמוד את לימודיהם לתואר הראשון

טעום טעמו של תחום העיקריים וניתן לבסס את הבחירה גם על סקרנות לשמה או על הרצון ל

שאינם את הקורסים הפנורמיים יבחרו התלמידים מתוך היצע של חוגים . שונה מתחומי הלימוד

 .חוגי הלימוד שלהם

 . פרטים בפרק המתאים בהמשך–הרישום יתקיים באמצעות האינטרנט 

 
הפקולטטיים. ב   הרכב הלימודים

 .ס בכל חוג" ש2הלימודים הפקולטטיים הם בהיקף של , כאמור

 

 הלומדים בפקולטה בשני חוגים , חוגי לתואר הראשון-מסלול דו בתלמידים
לימודים הפקולטטיים בשני החוגים סך ה. ס קורס פנורמי" ש2 -  למהחוגיםיירשמו בכל אחד 

 .ס" ש4ד על ויעמ

 

 ) חוגי-חד(תלמידים הלומדים בפקולטה במסלול מורחב 
 .ס" ש4דהיינו בהיקף ,  חוגים בפקולטהיחויבו בהיקף לימודים פקולטטיים כתלמידי שני

 

תלמידים הלומדים בפקולטה בחוג אחד בלבד והחוג השני בפקולטה אחרת יחוייבו בקורס 

 .ס בלבד" ש2פנורמי אחד בהיקף של 

 

 תלמידים הלומדים חוג לאחר תואר

ים פטור, לאחר שסיימו תואר ראשון כלשהו, תלמידים הלומדים באחד מחוגי הפקולטה

תכנית הלימודים של תלמידים אלה לא תכלול את הלימודים  .ים הפקולטטייםמהלימוד

 .ס "ש 2הפקולטטיים והם יסיימו את התואר במכסה מופחתת של 

 
 
 
 
 

בפקולטה  לימודיהם -בשנים קודמות לתלמידים שהתחילו     
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שהיתה קיימת בשנה , ישלימו את חובותיהם במסגרת שלב הלימודים הפקולטטי לפי התכנית

 . התחילו ללמודשבה

לקבוצה אחת מתוך , ד"תשס'  יירשמו בסמסטר א- סדנת יסודתלמידים שעדיין לא למדו 

הרישום יתבצע על ידי . במועד שייקבע לכך בהמשך, בלבד' בסמסטר א, קבוצות סדנת היסוד

 .יעל דניאלי' גב, מזכירת הלימודים הפקולטטיים

 יירשמו במקום זאת לקורס  למדעי הרוחאנגלית מוגבר התלמידים הממשיכים שטרם השלימו 

 .פנורמי  נוסף

 . מציון התואר בכל חוג6%לתלמידים אלה הלימודים הפקולטטיים מהווים 

 

 -ז "לתלמידים שהתחילו לימודיהם בפקולטה בתשנ

 מציון התואר הראשון בכל 12% ומהווים  ס בכל חוג" ש6הלימודים הפקולטטיים הם בהיקף של 

 . חוג

 

 

יס הרוחסדנאות במדעי  וד
 )ד"ל תשס"חובה לתלמידי הפקולטה שהחילו לפני שנה(

 "סדנת יסוד למדעי הרוח"הרישום ל
במזכירות הלימודים הפקולטטיים בבניין  ,9-13 בין השעות 15.9.2003בתאריך הרישום יתבצע 

מסטר סדנת יסוד תינתן בס, כאמור.  03 -  6409996 -או באמצעות טלפון  ' ,  א150חדר , גילמן

 .ד" לתלמידים שהתחילו לימודיהם לפני תשסחובהבלבד והיא ' א

 

פנורמיים  קורסים

לקורסים הפנורמיים  הרישום
-20.10.2003הרישום לקורסים הפנורמיים יתבצע באמצעות האינטרנט בין התאריכים 

לתלמידים פעילים בפקולטה למדעי הרוח אשר שילמו את התשלום הראשון של , 23.10.2003

 .  עד כשבוע לפני מועד הרישוםל"שכ

ניתן להירשם דרך האינטרנט גם באמצעות המחשבים שעומדים לרשות התלמידים במעבדות 

-09.00ל בין השעות "בתאריכים הנ) 002(ובבניין ווב ) 265, 264חדרים (המחשבים בבניין גילמן 

19.00. 

 http://www.ims.tau.ac.il/info -כתובת אתר האינטרנט דרכו מתבצע הרישום היא 

  http://www.tau.ac.ilאביב בכתובת -ניתן להיכנס לאתר גם דרך אתר אוניברסיטת תל

 ".מידע אישי לסטודנט"בפונקציה 

אות את פירוט הסילבוס של  ניתן לר ש לסטר וסאלי אנטין"באתר הפקולטה למדעי הרוח ע

 .הקורסים הפנורמיים

http://www.ims.tau.ac.il/info
http://www.tau.ac.il/

