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 כולל) בחוג לפילוסופיה שני תואר תלמידי: אל

 פילוסופיה של המדע(

 

 שלום רב,

 30.10.2016 –עתידה להתחיל בתאריך ה  זשנת הלימודים תשע"

לכם לעזר בבואכם להירשם לקורסי על מנת שישמש אנא קראו בעיון את המידע המצ"ב 

 הלימוד.

 

 

דרך פורטל הרישום  רישום ממוחשביהיה  הרישום לקורסים לתלמידי מ"א

  של האוניברסיטה

 13:00-15:00בין השעות  29.9.16' הביום  ויתקיים 

 

  שינויים במערכת השיעורים )הוספת או הורדת קורסים(

ועד  22:00לערוך שינויים במערכת כל יום משעה ניתן יהיה , 6.10.15-החל מה

 למחרת בבוקר. 7:00

המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום   ,6.11.16 -ועד ל 25.10.16  -החל מ

 עד חצות בלבד. –6.11.16 –למחרת. ביום האחרון  08.00ועד  16.00משעה 

וכל שינוי שעליכם לבצע  *נא לעשות שימוש בתקופה זו לצורך רישום, עידכון
 במערכת השעות .

 

 שימו לב:

 * הרישום לקורסים יתאפשר רק לאחר הסדרת תשלום מול מחלקת שכר לימוד.

 לבדוק את מערכת השיעורים שלו באינטרנט התלמיד/ה* כמוכן, חובה על 

 ואו דרך מחלקת אישורים ולוודא את רישומו לקורסים.
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 להזכירכם:

המפורטת, הכוללת את מספר הקורס, דרג הקורס, שם הקורס, מערכת השעורים 

מפורסמת באתר האינטרנט של החוג  שם המרצה, ימים ושעות הוראה,

http://philo.haifa.ac.il/index.php/he/ ובאתר האינטרנט של האוניברסיטה: 

www.haifa.ac.il 

 

לפחות.  שש"ס 28חייבים להשלים )עם תזה( בחוג  מסלול א'תלמידי  כל, שימו לב

 2בהיקף של  עבודות גמרבסדנת שש"ס אלו על התלמידים להשתתף  28במסגרת    

  .שש"ס

 

 

 ג(  שימו לב:-תלמידים ממשיכים )שנים ב ו

 

 סטודנטים אשר סיימו חובות שמיעה לתואר שני:

לכן, גם תלמיד אשר  עבודות.סיום חובות השמיעה אינו פוטר מרישום להגשת 

עסוק בכתיבת התיזה חייב לבוא ולהירשם, אולם תלמיד אשר אמור להגיש את 

 ( אינו צריך להירשם.30.11.2016 -עבודתו במועד ההגשה )בדרך כלל ב

ין לא יאולם בפועל עד שני תוארללסיכום: סטודנטים אשר סיימו חובות שמיעה 

ת הגשת עבודות, הצעת מחקר, עבודת השלימו את כל חובותיהם לתואר )לרבו

לסמסטר א' ואו   107.6010גמר(, חייבים להירשם למסלול הגשת עבודות: 

 לסמסטר ב'.

 

: האחריות על הרכבת המערכת, עמידה בתנאי המעבר להזכירכם

!!! אנא הקפידו להוציא תדפיס מוטלת על התלמיד בלבדוהלימוד 

 לשביעות רצונכם.קורסים מעודכן ולבדוק אם הרישום בוצע 

 
לד"ר אריאל  מירב , יו"ר ועדת מ"א בחוג , לשאלות, הבהרות ויעוץ ניתן לפנות במייל 

ameirav@research.haifa.ac.il 
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 מידע נוסף:

 הרשות ללימודים מתקדמים .1

תקנון הלימודים לתואר שני, קריטריונים למלגות ומענקים, טפסים לבקשת חופשה, 

הפסקת הלימודים, הגשת הצעת מחקר, הגשת עבודת הגמר. ניתן למצוא באתר 

 האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים: 

~graduatehttp://research.haifa.ac.il/ 

מומלץ מאוד לקרוא את התקנון של הרשות ולהתעדכן מידי פעם. מספר הטלפון ברשות: 

 .גילי פרידמן. אחראית תואר שני ברשות הינה: 04-8249061

 

 http://philo.haifa.ac.il/index.php/he/וסופיה אתר החוג לפיל .2

מומלץ לקרוא את  סעיף "הודעות" באתר החוג לפילוסופיה מתעדכן לעיתים קרובות לכן

תעדכן. כמו כן מומלץ להיכנס לאתר החוג ולהתעדכן בתחומים שונים להות ועההוד

 המתפרסמים באתר.

 

 הגשת עבודות .3

אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבכם כי החוג מקפיד על הגשת עבודות בהתאם 

 לתקנון האקדמי, לפי המועדים הבאים:

 .זתשע"סוף סמסטר ב הגשת עבודות עד  –לשיעורים של סמסטר א' 

 סמסטר א העוקב. עד תחילתהגשת עבודות  –לשיעורים של סמסטר ב' 

 .כמו כן, מורה הקורס רשאי להחמיר בתאריכים אלו

 

 :קבלת עבודות בדוקות .4

 .12:00 -10:00עבודות שנבדקו ניתן לקבל במזכירות החוג בשעות הקבלה בלבד בין          

 

 בחינות וציונים. 5

 בלבד! של האוניברסיטה באתר האינטרנט  ציונים סופיים ניתן לקבל                    

 ציונים, עבור מועד א' וב' ואו ציוני עבודות יפורסמו מעת לעת באתר החוג וציונים                  

        סופיים בלבד יפורסמו בפורטל של הסטודנטים באתר האוניברסיטה.                  

 

 חדרי הלימוד  .6

תוכלו לוודא את מספרי החדרים בהם מתקיימים השיעורים אליהם נרשמתם, עם תחילת 

 במגדל( ובאתר החוג באינטרנט. 19מסטר, על לוחות המודעות של החוג )קומה סה

 לתשומת ליבכם, חדרי הלימוד מתפרסמים על פני הבניינים באוניברסיטה.
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 ביטולי שיעורים .7

שיעורים יומי ניתן לברר על גבי לוחות התצוגה האלקטרוניים בבנייני מידע על ביטול 

 האוניברסיטה או באתר האינטרנט של האוניברסיטה.

 

 הכרה בלימודים קודמים. 8

 בכתב או באימייל סטודנט המעוניין לקבל הכרה בלימודים קודמים, יפנה את בקשתו 

המתאימים. כתובת  בצירוף המסמכיםאריאל מירב,  דר'ליועץ המ"א של החוג 

 resesrch.haifa.ac.il.ameirav@האימייל:

 

 מזכירות החוג  .9

 גב' אמבר בן שושן לראש החוג: תמינהלי עוזרת 

 .דקלה בן סימון גב'  מזכירת החוג:

 .1902במגדל אשכול, בחדר  19מזכירות החוג נמצאת בקומה 

 .10:00-12:00ה' בין השעות -שעות הקבלה במזכירות החוג הן בימים א'

 אנא הקפידו לבוא בשעות אלו.

 04-8240903/2מספרי הטלפון במזכירות החוג: 

 04-8249735מספר הפקס: 

                                                     ashushan@univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני: 

dbensimon@univ.haifa.ac.il    

   

 

 בברכת שנת לימודים מוצלחת,
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