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 י "שאר רוח"/מקורסטופס בקשה לפטור 
 

 הכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים 
 

ללמוד קורסים בהיקף של נדרשים ומדעי החיים מדויקים  הנדסה, מדעיםתלמידי הפקולטות 
 ."שאר רוח" -פקולטה למדעי הרוח המוצעים בש"ס, ממגוון קורסים  6
 

לקורסים הנלמדים בפקולטה למדעי הרוח, תלמידים שלמדו בעבר קורסים החופפים בתוכנם 
 רשאים לבקש הכרה בקורסים אלו.

 
 

 תנאי ההכרה בקורסים
 

ת לנוהל התיישנוניתן להגיש בקשה להכרה בקורסים שנלמדו במוסד אקדמי מוכר בכפוף 
 .  לימודים

 
 ומעלה. 80יוכרו אך ורק קורסים השייכים לתחום מדעי הרוח שהציון הסופי בהם הינו 

 
ציונים של קורסים ממוסדות אחרים, המשמשים בסיס לקבלת הפטור, לא ישתקללו בציון 

 אביב. -הגמר, במסגרת התואר אותו יקבלו באוניברסיטת תל
 

דעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, יוכרו עם ציון. ציונים של קורסים שנלמדו לקראת תואר במ
 הכרה כפולה בקורסים.  ןלא תינת

 
 

 נוהל הכרה בקורסים
 

הכרה טופס תלמידים המבקשים הכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים, נדרשים למלא 
 .בקורסים על סמך לימודים קודמים

   
 גיליון ציונים רשמי מהמוסד בו נלמד הקורס וסילבוס מפורט. :הבקשה לטופס לצרףיש 

 
לרונית בינדר מזכירות את הטופס המלא, בצירוף האישורים הנדרשים, יש לשלוח באימייל 

 .mhc@tauex.tau.ac.ilתכנית "שאר רוח" 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/12-009.pdf
https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/12-009.pdf
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 mhc@tauex.tau.ac.il :כנית שאר רוח, למיילויש לשלוח את הטופס למזכירות ת

   לבקשה יש לצרף סילבוס מלא וגיליון ציונים רשמי.

 

 נא למלא סעיף

  שם מלא

  מספר תעודת זהות

  דואר אלקטרוני

  מספר טלפון

  חוג לימודים באוניברסיטה

  שנת לימודים באוניברסיטה

  פקולטת אם

 

 

 פרטי הבקשה
 

 הבאים:ים /אבקש פטור על סמך הקורס

 

 סקורשם ה: _____________________________  

  _____ :מס' ש"ס ________________ :קורסה מספר

 ___________ :יוןצ ______ :בשנת _________________ :נלמד ב

 סקורשם ה: _____________________________  

  _____ :מס' ש"ס ________________ :קורסה מספר

 ___________ :יוןצ ______ :בשנת _________________ :נלמד ב

 סקורשם ה: _____________________________  

  _____ :מס' ש"ס ________________ :קורסה מספר

 ___________ :יוןצ ______ :בשנת _________________ :נלמד ב

 

 

      _______________________תאריך: 

 

 _______________________חתימה: 
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