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 למידה בהתאמה אישית למצטיינים מסלול 

 

אוניברסיטת תל אביב מאמינה שראוי לתת לסטודנטים המצטיינים ביותר שלה לשלב בתכנית הלימודים שלהם 

, למצטיינים למידה בהתאמה אישיתקורסים מחוץ למסגרת. אנו גאים להשיק מודל לימודים חדש ומהפכני של מסלול 

על חשבון קורסים  ת סמסטריאליותשעו 20 – 16 -בו תוכלו ללמוד קורסים לפי בחירתכם האישית בהיקף של כש

 לפרוץפי תכנית הלימודים הרגילה, אתם יכולים מהיום -. במקום להתמקד בתחום אחד או שניים עלתכנית הלימודיםמ

 את החומות המקובלות ולשלב בין תחומים רבים ושונים.

 

 למי המסלול מתאים?

 )מלבד תלמידי תכנית פכ"מ(, חוגית-ת חדמיועד לתלמידים מצטיינים במתכונ לימודים בהתאמה אישיתמסלול 

 העונים על התנאים הבאים:

  'ומעלה.  670במסלול החד חוגי שציון ההתאמה שלהם מתקבלים לשנה א 

  ומעלה.  95במסלול החד חוגי שממוצע ציוניהם המצטבר הינו ' בתלמידי שנה 

 

   Liorag@tauex.tau.ac.il  דוא"לבגבאי -ליאורה קרנילתכנית יפנה צטרף לקריטריונים ומעוניין להמד בעוהתלמיד 

 . 27.9.17לתאריך  עד

 

 רישום לקורסים:  זה עובד?איך 

  בקמפוס. הרשימה תתפרסם השונות ל הפקולטות ת קורסים שמתוך רשימקורסים התלמיד רשאי לבחור

 . באתר האינטרנט )טרם עלה לאוויר( לקראת ספטמבר

 15-19/10/2017תאריכים בגבאי -ליאורה קרניל להפנותיש  ב'-לסמסטר א' ו את הבקשות לרישום לקורסים 

אין בשליחת הבקשה . ( לקחת בחשבון שלא בכל קורס יהיה מקום ולהוסיף גם קורסים בעדיפות שנייה  יש)

לבדוק  יוכלבמקביל , ווא רשוםהקורסים לאילו ובה בדוא"ל רישום לקורסים. התלמיד יקבל תשה לעאישור 

 במערכת השעות במידע האישי.את הרישום לקורסים 

  'על בסיס מקום פנוי. נוספים יהיה להירשם לקורסים ניתן בתחילת סמסטר ב 

 

 ייעוץ והכוונה: 

  פטור במסגרת  יהלברר במזכירות החוג שלו מהם הקורסים שמהם יהמסלול שהתקבל לעל כל תלמיד

 תכנית הלימודים שלו. 

  תפורסם בקרובשרשימת היועצים מתלמיד רשאי להתייעץ עם יועץ אקדמי. 

 פרופ' מלאת שמיר, סגן דקאן לענייני הוראה ולתלמידים  איה קשר מטעם הפקולטהה שתא

mshamir@post.tau.ac.il  . 

  

 : התכניתכללי 

  90ממוצע יידרשו לשמור על שנה א' ם שהחלו לימודיהם במסלול בתלמידיבמסלול: מעבר להמשך התנאי 

  .זושנה  בלימודי

  למידה בהתאמה אישית התלמיד מחויב לעמוד במלוא מכסת השעות של הקורסים שבחר ללמוד במסגרת

קללו בממוצע הסופי לתואר. במקרה שתלמיד והציונים ישו ,ם אלו יופיעו ברשומת הלימודים. קורסילמצטיינים

לא יוכרו לו קורסים  –למצטיינים  לימודים בהתאמה אישיתהמסלול לא ישלים את מלוא מכסת השעות של 

 אלה לקרדיט, והוא יחויב להשלים את היקף השעות הרגיל הנדרש ממנו בחוג לימודיו. 
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