לימודים בהיקף מלא ולימודים בהיקף חלקי
משך הלימודים לתואר השני בהיקף מלא הוא
שנתיים .מומלץ לתלמידים היכולים לעמוד
בדרישות קצב הלימודים הזה לבחור במסלול
לימודים לתואר השני )במעמד "מן המניין"(
בהיקף מלא .תלמידים שלא השלימו את
לימודי ההשלמה נחשבים כמי שלא התחילו
עדיין את לימודי התואר השני ולכן אפשר
לדחות את ההחלטה עד לסיום לימודי
ההשלמה.
הבוחרים במסלול זה יידרשו לעמוד בתנאים
הבאים:
• לסיים שמיעת קורסים בהיקף 50%
מתוכנית הלימודים עד תום השנה
הראשונה ,ואת שמיעת כל הקורסים
עד תום השנה השנייה.
• לבחור במסלול לימודים )עם או ללא
עבודת גמר( ולמצוא מנחה
לעבודה/פרויקט עד תום השנה
הראשונה ללימודים.
• לסיים את לימודיהם לתואר ,כולל
הגשת עבודת/פרויקט הגמר ,תוך
שנתיים.
תלמידים שאינם יכולים להקדיש את רוב
זמנם ללימודים ולסיים את לימודיהם
בשנתיים יוכלו לבחור במסלול לימודי צבירה
לקראת התואר השני )ב"מעמד מיוחד"(
בהיקף חלקי.
במסלול זה ניתן ללמוד עד  2שנים לכל
היותר .לפחות  50%מהחובות לתואר יילמדו
במעמד "מן המניין".

תלמיד המעוניין לעבור ללימודים במעמד "מן
המניין" יגיש בקשה למזכירות החוג .עם
המעבר למסלול הלימודים במעמד "מן
המניין" ,יוכרו לתלמיד כל הקורסים שלמד
בלימודי הצבירה וכן ייזקף לזכותו תשלום
שכר הלימוד ששילם בגינם.
התלמיד משלם שכר לימוד לפי מספר השעות
הנלמדות ,ולא חלים עליו כללי שכר הלימוד
של התואר השני ,כמו מינימום  50%שכייל
לשנה ותוספת גרירה.
הערות:
• לעיתים ,הלומדים במסלול צבירה
אינם זכאים למלגות ולהטבות
אחרות )מגורמים אוניברסיטאיים
ומגורמים חיצוניים( הניתנות רק
לתלמידים במעמד "מן המניין".
• אין אפשרות להתחיל ללמוד בהיקף
מלא ובהמשך לעבור ללימוד בהיקף
חלקי.
אנא הודע/הודיעי לנו באיזה מסלול לימודים
בחרת באמצעות הספח המצ"ב.
לאחר מילוי הספח יש להעבירו למזכירות
היחידה למחקר התרבות בפקולטה למדעי
הרוח באמצעות הדואר או בפקס עד היום
הראשון לסמסטר ב'.
אם לא נקבל ממך את הספח עד מועד זה,
תיחשב כמי שבחר ללמוד במסלול לימודים
לתואר השני במעמד "מן המניין".
אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים.
יו"ר ועדת הקבלה של היחידה למחקר
התרבות

לכב'
מזכירות היחידה למחקר התרבות
הפקולטה למדעי הרוח
אוניברסיטת תל-אביב
רמת אביב
תל-אביב
בפקס03-640-7909 :

קיבלתי את מכתבכם המפרט את נוהלי הלימודים לתואר השני.
התקבלתי ללימודי התואר השני לשנת הלימודים תשס" ביחידה למחקר התרבות  .אני בוחר/ת
ללמוד במסלול המסומן:

□
□

מסלול לימודים בהיקף מלא לתואר שני במעמד "מן המניין" .
במסלול עם תיזה

□ במסלול בלי תיזה

□ מסלול לימודים חלקיים ,לימודי צבירה לקראת התואר השני ב"מעמד מיוחד"

השם

מספר
הזהות

הכתובת

מס' הטלפון

התאריך

חתימה

