מידע לתלמידי הפקולטה לקראת שנת הלימודים תשע"ט
תלמידים יקרים,
אנו מברכים אתכם לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ט ,אשר תחל ביום ראשון ,ה' בחשון תשע"ט14.10.2018 ,
לתלמידים חדשים  -כנס הסברה על אופן הרישום לקורסים בשיטת המכרז ("בידינג") יתקיים ביום שלישי4.9.2018 ,
קודם הגיעך לכנס ,מומלץ מאד לצפות במצגת קצרה" :הדרכה לרישום בבידינג" ,בקישור:
http://exact-sciences.tau.ac.il/bidding

תלמידי מדעי המחשב
שעה
10:00

אוכלוסיה
מדעי המחשב

אירוע
כנס הסברה

מיקום
אולם לב

11:00
11:30

מדעי המחשב
מדעי המחשב

מפגש עם ראש ביה"ס
מפגש עם חונכים
מ'צועדים יחד'

אולם לב
אולם לב

תלמידי מתמטיקה ,סביבה ומדעי כדור הארץ (גאופיזיקה וגאוגרפיה) ,כימיה ,פיזיקה ואסטרונומיה
10:00
10:30
11:00
12:00

כימיה
מתמטיקה
סביבה ומדעי כדור הארץ
מדעי המתמטיקה
סביבה ומדעי כדור הארץ
כימיה
פיזיקה ואסטרונומיה

13:15

פיזיקה ואסטרונומיה

מפגש עם ראש ביה"ס
מפגש עם ראש ביה"ס
מפגש עם ראש החוג
כנס הסברה
בסוף הכנס תלמידי
מתמטיקה ,סביבה
ומדעי כדור הארץ,
כימיה– מפגש עם
חונכים מ'צועדים יחד'
פגישה עם יו"ר ועדת
הוראה ובסופו מפגש
עם חונכים מ'צועדים
יחד'

אולם מלמד
אולם דאך
חדר  ,205בנין קפלון
אולם לב

אולם מלמד

הרישום לקורסים יתקיים בתאריכים הבאים:
הרישום בפקולטה הוא לסמסטר א' בלבד למעט בביה"ס לכימיה ובחוג לגאוגרפיה ,אשר לתלמידיו יתקיים רישום
שנתי.
מקצה ראשון החל ביום שלישי 4.9.2018 ,בשעה  11:00ועד יום חמישי 6.9.2018 ,בשעה .10:00
החל ביום חמישי 13.9.2018 ,בשעה  11:00ועד יום ראשון 16.9.2018 ,בשעה .10:00
מקצה שני
מקצה שלישי (ידני) החל ביום ראשון 7.10.2018 ,בשעה  11:00ועד יום חמישי11.10.2018 ,בשעה .10:00
הידיעון ,כולל מערכת השעות וההנחיות לרישום לקורסים ,יופיע במהלך חודש אוגוסט באתר הבית.
סיוע ברישום ניתן יהיה לקבל ב 4/9/2018 -בכיתת המחשבים בבניין אורנשטיין ,חדר  ,101בין השעות.15:00-10:00 :
ביטולי קורסים ניתן לבצע בתאריכי המקצים הנ"ל.
עבור קורסים שלא יבוטלו עד תום השבוע השני מתחילת שנת הלימודים ,יחויבו התלמידים בשכר לימוד וזאת גם אם לא השתתפו
בקורס .בעת הרישום לקורסים יש לוודא שאין חפיפה בשעות הלימוד ובלוח בחינות המעבר בין הקורסים המבוקשים.
הערה חשובה :בשל ריבוי תכניות הלימודים בפקולטה ,חלק מקבוצות התרגיל מיועדות רק לתכניות מסוימות וחסומות לרישום
לתלמידים מתכניות אחרות .פירוט הקבוצות הסגורות יופיע באתר.

לתלמידי בית הספר לפיזיקה ,והחוג למדעי כדור הארץ:
הרישום למעבדות לשנים א' ,ב' ו -ג' יתאפשר בשני המקצים הראשונים בלבד (לא ניתן להירשם במקצה השינויים).
לתלמידי בית הספר לכימיה:
הרישום למעבדות לשנה א' יתאפשר בשני המקצים הראשונים בלבד (לא ניתן להירשם במקצה השינויים).
הרישום למעבדות לשנים ב' ו -ג' יתאפשר במקצה הראשון בלבד (לא ניתן להירשם במקצה השינויים).

ניתן ואף מומלץ להירשם כבר השנה לאחד מקורסי "כלים שלובים" .רישום זה ,בשונה מהרישום לקורסים בפקולטה ,יחל
www.core.tau.ac.il
ב –  3/9/2018פרטים נוספים בקישורית:

מערכת הרישום תהיה נגישה אך ורק לתלמיד אשר שילם
האתר להפעלת כתובת הדואר האלקטרוני האישית הוא:
את שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט יש לשלם את שכר הלימוד עד שבוע לפני תחילת הרישום.
בכל מקרה יש להצטייד באישור התשלום המעודכן שיופיע במאזן שכר לימוד במידע האישי .ניתן יהיה לבצע את הרישום באמצעות
האינטרנט ,מכל מקום 24 ,שעות ביממה.

בברכת שנת לימודים פורייה ,מוצלחת ומהנה.

