
 

 

 תואר ראשון, שנה א' -פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב הזמנה ל
 

 ,יקר/ה תלמיד/ה

 

 .מדויקים למדעים לפקולטה הצטרפותך על אותך לברך שמחים אנו

 .10/10/21תשפ"ב  בחשווןראשון ד'  ביום תחל ב"תשפ הלימודים שנת

 

 עם הסגל האקדמי והמנהלי מקוון נטציהייהנכם מוזמנים למפגש אור

   30.8.21אשר יתקיים ביום ב' 

 

 ולענות על שאלותיכם.אופן הרישום לקורסים סדרי הלימודים, מבנה ו מפגש זה נועד להציג בפניכם את

 לקליטתכם המוצלחת. מניסיון העבר המפגש מועיל וחשוב

 

 כללי
 

 "מידע אישי"לכל סטודנט חדש שהסדיר את מקדמת שכר הלימוד ניתן באופן אוטומטי קוד אישי למערכת 

 ותיבת דוא"ל של אוניברסיטת תל אביב. 

ם באוניברסיטת תל לאחר שתבצעו כניסה ראשונית למערכת ניתן לבצע "עקוב אחרי" מהדוא"ל האישי שלכ

 אביב לדוא"ל האישי שלכם. כך תמנעו מאי קבלת מידע חשוב עבוריכם.

 

 .האישי האלקטרוני הדואר באמצעות אליך יועבר לתלמידים המידע כל

 .שלך האלקטרוני הדואר את שוטף באופן לבדוק יש

 

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

  

  אופן הרישום לקורסים

 

את הקורסים על פי מערכת יש לבחור הרישום לקורסים ייערך בשיטת המכרז הממוחשב )"בידינג"(, בה 

בידיעון ניתן למצוא את תוכנית הלימודים, תיאורי הקורסים ומועדי . ב"תשפ בידיעוןהלימודים המופיעה 

 אשר ,לגאוגרפיה ובחוג לכימיה ס"בביה למעט בלבד 'א לסמסטר הוא בפקולטה הרישוםהבחינות. 

 בנפרד. כימיה לתלמידי יישלח לכימיה ס"בביה הרישום אופן לגבי פירוט .שנתי רישום לתלמידיו יתקיים

 :הבאים בתאריכים יתקיים לקורסים הרישום
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 .10:00בשעה  5.9.2021ועד יום ראשון,  11:00בשעה  30.8.2021יחל ביום שני,  -מקצה ראשון 

  

 .10:00בשעה  4.10.2021ועד יום שני,  11:00בשעה  30.9.2021יחל ביום חמישי,  -מקצה שני 

  

 * מומלץ לבצע רישום במקצה הראשון ע"מ לשריין את הקורסים המועדפים טרם הם מתמלאים.

  

ועד שבועיים מתחילת הסמסטר דרך "מידע אישי   ניתן לבצע בתאריכי המקצים הנ"ל -ביטולי קורסים 

  לתלמיד".

  

ר לימוד וזאת גם עבור קורסים שלא יבוטלו עד תום השבוע השני של הסמסטר, יחויבו הסטודנטים בשכ

 אם לא השתתפו בקורס.

 

 .)מומלץ לצפות במצגת( במצגת ההדרכה על הרישום לבידינג -ופן הרישום לקורסים מידע נוסף על א

  

 :השעותלהלן מספר דגשים בבניית מערכת 

 בקורס ללא רישום ממוחשב. אין אפשרות להשתתף 

 יש לוודא שאין חפיפה בשעות הלימוד 

 מסוימות לתכניות רק מיועדות התרגיל מקבוצות חלק, בפקולטה הלימודים תכניות ריבוי בשל 

 .מופיע באתר הסגורות הקבוצות פירוט .אחרות מתכניות לתלמידים לרישום וחסומות

  .מומלץ לבדוק את לוח הבחינות קודם רישומכם לקורסים ולהימנע מבחינות חופפות 

 

 תשלום שכר לימוד

 
גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים, אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר הלימוד 

. הוא הדין ביחס לתלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני או בלשנת הלימודים תשפ"

 זכאים לפרס לימודים.

 

 חובות אוניברסיטאיות

 
 שאר רוח (1

בקורסים מהתוכנית "שאר  להשתתף התלמידים נדרשים הראשון לתואר הלימודיות החובות במסגרת

)קיימות תכניות לימודים הפטורות מחובה זו, אנא וודאו בידיעון בתכנית הלימודים לה אתם  "רוח

 . פרטים. הרישום לקורסים אלו יתבצע בסמסטר ב' )למעט בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם(רשומים(
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". ניתן ואף מומלץ להירשם כבר השנה לאחד מקורסי שאר רוחמופיעים בקישור "רשימת הקורסים ו

 "שאר רוח".

 

 רישום לקורסי אנגלית  (2

הרישום לקורסי ) חובה על הסטודנטים להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה הראשונה ללימודיהם

מועדי הרישום מתפרסמים בבידינג(.  אנגלית מתקיים ביחידה ללימודי שפות ולא במסגרת הרישום

03-, טל': 205משרדי היחידה להוראת שפות: בניין ווב, קומה ב', חדר  באתר היחידה ללימודי שפות.

6409681 03-6409465. 

 
  בשפה האנגלית יםקורס (3

תלמידי התואר הראשון נדרשים בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד שני קורסים אקדמים בשפה 

חוגי יוכל לבחור באיזו תוכנית לימודים ללמוד את הקורס. כל המטלות -תלמיד במסלול דו האנגלית.

תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום  לפחות.ש"ס  2בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 

  מטלה זו בהצלחה.

 

  נגישות

 

תלמידים הנתקלים בבעיות נגישות לכיתות ולאולמות הלימוד, מתבקשים להודיע על כך בהקדם האפשרי 

 .lmariloug@tauex.tau.ac.i :במייללגב' מרילו גולדמן 

 

  שאלות והבהרות

 

 .התלמידים למזכירותסטודנטים המעוניינים לשאול שאלות והבהרות מוזמנים לפנות 

 

 וכן בחול המועד סוכות. 22.8.2021-מלידיעתכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים למשך שבוע החל 

 

 

 

 ומוצלחת, , מהנה בברכת שנת לימודים פוריה

 

 התלמידים מזכירות צוות
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