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 רישום לקורסיםהייעוץ ופגישת ה "טיפים" להכנת המערכת לקראת
 שלום רב,

 
 כדי להקל על בניית המערכת לקראת פגישת הייעוץ מובאים להלן הסברים והבהרות.

באתר התכנית> הקורסים השונים מופיעים ו מבנה תכנית הלימודים .1
manities.tau.ac.il/genderhttp://hu   ,לעמוד על הקטגוריה 'תואר יש להיכנס לאתר התכנית

ידי התכנית, מחולק למסלולי מכאן מצוי כל מבחר הקורסים, המוצע לתלידיעון.  ←ראשון 
> עלעמדו מלצים להם אם יותלמידי התואר השני ימצאו את הקורסים המ  .הלימוד השונים

הידיעון מתעדכן מידי פעם ולכן כדאי  .קורסים לתואר שני ← ידיעון ← לימודי התואר השני
 לבדוק האם נוספו קורסים והאם לא בוטלו קורסים שנבחרו.

הקורסים מופיעים כשהם מחולקים לפי המסלולים, ובכל מסלול הם מחולקים לקורסי מבוא,  .0
 התכניתהניתנים על ידי  ,קורסי בחירה וסמינריונים. בתחילת הרשימה מופיעים הקורסים

עוסקים באופן הישיר והממוקד  פם שכן הםמלץ להעדימוו( :282)מספרם מתחיל בספרות 
עם זאת מופיעים ברשימה זו גם קורסים שאינם דנים באופן ישיר  ביותר בשאלות של מגדר.

בסוגיות ובתיאוריות שבתחום לימודי המגדר, אך עוסקים בתחומים "משיקים", כגון מיעוטים, 
 . וריות ביקורתיותיחסי כוח ותיא

של התכנית על פני שתי שנות לימוד מומלץ מאוד לנסות  קורסי הליבהלמרות שניתן לפזר את  .0
ללמוד כמה שיותר מהם )למעט אחד, המיועד לשנה ב' בלבד( בשנה הראשונה. כך גם לגבי 

 .מבואות החוג האחר
שנבחרו כשני , מבואות המסלולים אתבמערכת השעות  לשבץלאחר שיבוץ קורסי הליבה יש  .9

 הכניסה לקורסי בחירה וכמובן לסמינריונים. העדרם עלול לחסום אתהמסלולים המורחבים. 
לקורסי  לבחור את מבואות המסלולים המורחבים מתוך מחשבה על המשך המסלול, שכן רצוי .9

 ובעיקר לסמינריונים עשויות להיות  דרישות קדם. הבחירה
ורסים באתרי החוגים השונים, שכן תיאור הקורס מומלץ לקרוא בתשומת לב את תיאורי הק .8

, הנדרשת הוא המקור למידע על משמעות נושא הקורס, החומר הנלמד בו, היקף הקריאה
 –, חובת נוכחות, מטלות ביניים וכמובן )אם יש( שפת הקריאה, רמת הקושי, תנאי הקדם

 מטלת הסיום. 
מספר הקורס הוא המפתח למציאת כל המידע אודותיו. המספר מורכב חיפוש הסילבוסים:  .9

)זהו סימול  מעשר ספרות. ארבע הראשונות מסמנות לאיזה חוג באוניברסיטה הוא שייך
מספר הקבוצה. כדי  –בחוג ושתי הספרות האחרונות  , ארבע הספרות הבאות הן מספרוהחוג(

צורף בזאת קובץ של סימול רוב חוגי לאתר את הסילבוס יש להתייחס רק לסימול החוג. מ
. אם לדוגמה ברצוננו לבדוק סילבוס של קורס, שארבע ספרותיו הראשונות הן האוניברסיטה

שיש  ,תחומית באמנויות. מכאן-, נראה בקובץ המצורף, שזהו הסימול של התכנית הרב2:81
 ומועדי הבחינותלפתוח את ידיעון הפקולטה לאמנויות ושם יימצא המידע המבוקש )סילבוסים 

ומופיעים  :282בספרות כאמור המתחילים התכנית ) קורסיהסילבוסים של עבודות(. והגשת ה
הסילבוס  קשרת אלהקשה עליהם בידיעון ממצויים הן באתר התכנית והן בידיעון ) בצבע כחול(

 .(שלהם ללא חיפוש נוסף
מיוחד ומתקלות כגון כדי להימנע מעומס  לוח המבחניםבעת בחירת קורסים יש לבדוק את  .:

התנגשות בין מועדי בחינות. את לוחות המבחנים של הקורסים ניתן, כאמור, למצוא בידיעונים 
 של הפקולטות, שאליהן שייך הקורס.

 בלבד., גם אם החפיפה חלקית אין להירשם לקורסים החופפים בשעות הלימוד .9
 

  

http://humanities.tau.ac.il/gender/
http://humanities.tau.ac.il/gender/

