שבט תשע"ט
ינואר 2019
שלום רב,
אנו שמחים לברך אתכם על קבלתכם ללימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
בסמסטר ב' תשע"ט ,ומאחלים לכם הצלחה בלימודים.
סמסטר ב' מתחיל ביום רביעי ,כב באדר א' תשע"ט 27 ,בפברואר .2019
כנס הסברה והיכרות עם הפקולטה
ביום שני ,ו באדר א' ,11.2.2019 ,בשעה  11:00ייערך מפגש לכל התלמידים שהתקבלו ללימודים
בסמסטר ב' .המפגש יתקיים בחדר  134בבניין וולפסון.
רישום לקורסים והרכבת תכנית לימודים
מערכת השעות מובנית .את מערכת השעות ניתן לראות באתר הפקולטה ,בקישור שלהלן:
מנות:
https://engineering.tau.ac.il/yedion/manot2-iframe
מערכת שעות:
https://engineering.tau.ac.il/yedion/schecule1-2018-19
כיוון שיש "מנה" אחת ,מזכירות הסטודנטים תבצע את הרישום .את הרישום נוכל לבצע רק
לתלמידים אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר הלימוד.
מועמד שלא שילם עדיין את המקדמה ,מתבקש לעשות זאת בהקדם ,על מנת שניתן יהיה לרשום אותו
לקורסים.
תלמיד אשר מסיבה כלשהי מבקש ללמוד בהיקף הקטן מ 75%-מתכנית הלימודים ,יפנה מראש בבקשה
דרך מזכירות סטודנטים.
חשבון שכר הלימוד של התלמיד יחויב עפ"י מספר השעות שנרשם אליהם .כל שינוי ברישום יגרור תיקון
בחשבון שכר הלימוד והתלמיד יחויב או יזוכה בהתאם ,כולל הפרשי הצמדה.
את מערכת השעות ,לאחר הרישום ע"י מזכירות הסטודנטים ,ניתן לראות באתר האינטרנט ,תחת
מידע אישי.
פטורים
בקשות לפטור מקורסים (לכל תקופת הלימודים) יש להגיש בשבוע הראשון ללימודים.
נוהל פטורים מתפרסם בידיעון הפקולטה.
לימודי העשרה "כלים שלובים"
אוניברסיטת תל-אביב ,בעידוד המועצה להשכלה גבוהה ,דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר
ראשון להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד.
תכנית "כלים שלובים" היא תכנית אקדמית המהווה חלק מלימודי התואר הראשון (החל משנה"ל
תשע"ג) ומציעה קורסים בתחומים שונים.
מטרתה להעניק לימודי השלמה בנושאים הרחוקים לחלוטין מתחום הלימודים שבחרתם לתואר,
להרחיב את הדעת ,להעשיר בהשכלה כללית ולחשוף אתכם למגוון רחב של תחומי עיון ,חשיבה,
מחקר ויצירה.
כל הפרטים לגבי התכנית נמצאים באתר התכנית:
https://core.tau.ac.il/home
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פרטים לגבי הרישום ניתן למצוא בקישור שלהלן:
https://core.tau.ac.il/register-1
רישום לקורסי כלים שלובים תשע"ט
הרישום לקורסי "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי .הרישום לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" יתבצע
באינטרנט ,במידע האישי לסטודנטים ,בשיטת כל הקודם זוכה .ברישום המקוון ניתן להירשם לקורס אחד
בלבד ,למעט תלמידים שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם ,אשר יכולים להירשם לשני קורסים לכל היותר.
סמסטר ב':
הרישום המקוון (במידע האישי לתלמיד) יתבצע בשני מקצים:
מקצה  – 1הרישום פתוח לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" ,שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם.
מועדי רישום 10/02/2019 :בשעה  11:00עד  12/02/2019בשעה .14:00
מקצה  – 2הרישום פתוח לכל התלמידים המחויבים ב"כלים שלובים".
מועדי רישום 17/02/19 :בשעה  11:00עד  19/02/19בשעה .14:00
מ 21/02/19-ועד סוף השבוע השני של סמסטר ב' ייפתח הרישום על בסיס מקום פנוי לכלל הסטודנטים
באוניברסיטה ,לרבות תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר
למכסה המותרת להם .הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר האינטרנט של התכנית.

אנגלית
תלמידי שנה א' החייבים ברמת "מתקדמים א'" יירשמו לקורסי האנגלית המתאימים להם על פי
בחירתם.
לתלמידי שנה א' החייבים להירשם לאנגלית ,ברמת מתקדמים ב' ,נבנו מספר מנות המתאימות לשיבוץ
הקורס באנגלית( .לתשומת ליבכם ,קורסי האנגלית מופיעים במנות המפורסמות באתר הפקולטה,
אך את הרישום לקורסי האנגלית יש לבצע בנפרד לפי ההסברים שלהלן)
הרישום לקורסי אנגלית (מתקדמים א' ומתקדמים ב') מתבצע בתאריכים  4.2.2019 – 3.2.2019בין השעות
 22:00 – 08:00באתר האינטרנט  /https://www.ims.tau.ac.ilבפונקציה "מידע אישי לתלמיד" .לצורך
הרישום יש להקיש את מס' הזהות וקוד אישי (סיסמה).

ידיעון הפקולטה
ידיעון הפקולטה הכולל את תכניות הלימודים ,תקנון לימודים מעודכן ,מערכת השעות והבחינות
יימצא באתר הפקולטה להנדסה.www.eng.tau.ac.il :
יש לעיין בלוח המודעות באינטרנט בנוגע לשינויים אפשריים במועדי הקורסים ובחדרי הלימוד.
דואר אלקטרוני
הפקולטה להנדסה מנהלת את כל ההתכתבות עם הסטודנטים באמצעות דואר אלקטרוני.
הסבר על פתיחת החשבון בקישור שלהלן:
http://www.tau.ac.il/cc/computing/students-mail-heb.html

מזכירות הסטודנטים מאחלת לכם הצלחה בלימודים ועומדת לרשותכם בכל שאלה שתתעורר
בענייני לימודים.

אין במכתב זה משום אישור קבלה ללימודים בפקולטה.

בברכה והצלחה בלימודים
צוות מזכירות הסטודנטים
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