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תכנית "אופקים" מיועדת לתלמידים מכל האוניברסיטה בעלי פוטנציאל אקדמי ייחודי ואוריינטציה מחקרית, המחפשים 
(.211101-18-01חוגי )-מסגרת אישית ומאתגרת להשלמת המסלול הדו  

חוגי המותיר מקום רב לבחירה בידי התלמיד בצד שיעורים ייעודיים -ם" הוא באופייה העלייחודה של תכנית "אופקי
לתכנית, בקבוצות קטנות ובהדרכה אישית. תלמידים בתכנית זכאים לבחור קורסים מכל החוגים, מכל הפקולטות ומכל הרמות. 

 מטרת התכנית לכוון את התלמידים ללימודים מתקדמים ולמחקר.

נהנים ממלגת שכ"ל מלא )לתלמידי שנים ב' וג' הזכאות למלגה מותנית בעמידה בקריטריונים של תלמידי התכנית 
הצטיינות(. בוגרי התכנית הממשיכים ללימודי מוסמך באוניברסיטת חיפה כתלמיד מן המניין )למעט בתכניות סגורות( ובמסלול 

לימוד למשך שנתיים, ובתנאי שלא עברה יותר משנה משכר ה 75%א' )עם תיזה(, יהיו זכאים למלגת לימודים בגובה של עד 
 ממועד קבלת התואר הראשון )המימון הוא לתואר אחד בלבד במסלול א'(.

(.211108-18-01ל"אופקים" תכנית משולבת עם החוג למשפטים )  

 

 מבנה הלימודים

יוחדים )בקבוצות קטנות הפתוחות לתלמידי חוגית. תכנית הלימודים מורכבת מסל קורסים מ-התכנית נלמדת במסגרת דו
"אופקים" בלבד( ומחייבת את תלמידיה ללמוד שפה זרה. על התלמידים לכתוב בשנה ג' פרוייקט מחקרי מסכם המהווה את 

גולת הכותרת של לימודיהם בחוג ומכשירם למחקר אקדמי. בתכנית מתקיים גם סמינר מחקר מחלקתי ותלמידי התכנית נהנים 
הרצאות, מפגשים אקדמיים ואירועים תרבותיים(. ת העשרה מגוונות )סיורים לימודיים,מפעילויו  

 

 תנאי קבלה

 )בעלי סכם נמוך יותר מתבקשים לפנות למזכירות התכנית( 720ציון סכם 

 פטור באנגלית

 ציון מעבר בבחינת יע"ל 

 כתיבת חיבור לפני הראיון האישי.

 

 מדעי הרוח הדיגיטליים:

במסגרת תכנית אופקים למצטיינים תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים, תכנית חדשה המאפשרת לשלב 
סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו למלגות,  לימודי מערכות מידע עם תכנית אופקים למצטיינים ולהכנס לתחום חדש ופורץ דרך!

פרטים נוספים   . הספר קיץ בתחום באירופ-תעשייה, ו/או בנסיעה לביתהתמחות מעשית במימון התכנית בפרויקטי מחקר או ב
 באתר

  התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים

 /http://dighum.haifa.ac.il/is-web/index.php/he :ובדף הפייסבוק

  :למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית

  MLAVEE@RESEARCH.HAIFA.AC.IL ,ד"ר משה לביא

קופליקפרופ' צבי  , tsvikak@is.haifa.ac.il  

 /http://hevra.haifa.ac.il/is-web/index.php/he  :יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע

, יש לעמוד בתנאי הקבלה של של שני החוגיםכמו כן  
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