תכנית כלים שלובים
 16במאי 2018
שלום וברכה,
לקראת שנת הלימודים תשע"ט ,אנחנו מזכירים כי על תלמיד לתואר ראשון להשתתף במספר
קורסים בהתאם לחוג/י הלימוד שלו ובהתאם למסלול הלימודים שבחר (חד-חוגי ,מורחב ,דו-חוגי,
משולב) .המידע המפורט לשימושו של כל תלמיד מופיע באתר "כלים שלובים".
מומלץ ללמוד קורס אחד לפחות כבר מן השנה הראשונה ללימודים.
נשמח לסיוע בתזכור סטודנטים לקראת סוף לימודיהם לגבי הצורך לסיים את חובת "כלים
שלובים" במועד.
אפשר ומומלץ להתקשר אלינו ולהתייעץ במידת הצורך.
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 א' :הרישום המקוון (במידע האישי לתלמיד) יתבצע בשני מקצים:
מקצה  – 1הרישום פתוח לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" ,שזוהי השנה האחרונה
ללימודיהם.
מועדי רישום 03/9/18 :בשעה  11:00עד  05/9/18בשעה .14:00
מקצה  – 2הרישום פתוח לכל התלמידים המחויבים ב"כלים שלובים".
מועדי רישום 12/9/18 :בשעה  11:00עד  13/9/18בשעה .16:00
מ 04/10/18-ועד סוף השבוע השני של סמסטר א' 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.
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.
מידע על הקורסים המוצעים בתשע"ט ומספר הקורסים שעל התלמיד ללמוד יפורסם באינטרנט
באתר התכנית "כלים שלובים".www.core.tau.ac.il :
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תכנית כלים שלובים
תאריכי הבחינות בתכנית "כלים שלובים" לשנה"ל תשע"ט
חשוב להביא בחשבון מועדים אלה בעת בניית לוח הבחינות ולהימנע משיבוץ בחינות בתאריכים
אלה .הנפגעים העיקריים משיבוץ כפול הם הסטודנטים.
נודה לעזרתכם גם בשריון חדרים /אולמות.
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תודה על שיתוף הפעולה,
מיכל ואדוה
מיכל לוקר אשד
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משרד | 03-6407039 :פקס03-6407174 :
דוא"ל | michalle@tauex.tau.ac.il :אתרcore.tau.ac.il :

אוניברסיטת תל אביב ,קרית האוניברסיטה ,רמת אביב ,תל אביב  6997801טל'  , 03-6407584פקס' 03-6407174
כדאי לבקר באתר התכניתcore.tau.ac.il :
דוא"לcore@tauex.tau.ac.il :

