
 למצטיינות ולמצטיינים אֹופקים תכנית

 לשנה משנה ומעבר מלגה תנאי לרישום, הנחיות
 

 ההנחיות נרשמו בשני המינים לסירוגין, ומכוונות לשנים המינים בכל מקרה.

 

 ז."נ 52 מחייב המסלול המשותף עם משפטים אקדמיות. ז"נ 60 הוא בחוג הלימודים יקףה .1

( קורסים תוגש עבודה סמינריונית )עד 4נ"ז(. בארבעה ) 16של התכנית )לפחות  ( קורסי ליבה8המסלול כולל שמונה ) .2

 מילים(, לבחירת המרצה. 4,000מילים(, ובארבע האחרות יערך מבחן בית או תכתב עבודה קטנה )עד  8,000

ים. עד לרמת מתקדמ( אנגלית מלבד) מתוך מבחר הׂשפות הנלמדות בקמפוס נוספת זרה ׂשפה המסלול כולל לימוד .3

 נ"ז. 8-נ"ז, ורמת מתקדמים ב 4-רמת מתחילים מזכה ב

 .עברית אינה מוכרת כׂשפה זרה .3.1

 .ערבית )ספרותית או מדוברת( מוכרת כׂשפה זרה אם אינה ׂשפת אם .3.2

 40 לפחות כוללת ותנרשמ ןה אליה שהמערכת לוודא ותחייב מלאה לימודים מלגת לקבל ותהמבקש התלמידות כל .4

 16-ו אֹופקים תכנית במסגרת ציון עם ז"נ 14 לפחות השנה בתום לכם שיהיו לוודא יש, כן כמו(. החוגים בשני) ז"נ

. יש להביא זאת בחשבון בתכנון המערכת בשנים העוקבת בשנה למלגה בתנאים לעמוד כדי ,השני בחוג ציון עם נקודות

 ב.-א

 יפחיתו ז"נ 36) שלו המערכת היקף של היחסי בגובה מלגה קבלת ,למלגה תוזכאי נקודות לפחות מהשנרש מי .4.1

 (. הלאה וכן המלגה מגובה 10%

 למלגה תנאי משמשים' א שנה לפחות באֹופקים ובחוג השני. ציוני 86כדי לזכות במלגה יש לעמוד על ממוצע של  .4.2

 ב', וציוני שנה ב' משמשים תנאי למלגה בשנה ג'.  בשנה

נ"ז( יש להרשם  6נ"ז( ולמחקר הגמר ) 2נ"ז(, לסמינר המחלקתי ) 12מעבר לקורסי הליבה, לדרישת הׂשפה הזרה ) .5

 העליונה  למכסה מעבר ללמודרשאיות  התלמידות כלבמשפטים(.  52)נ"ז  60לשעות בחירה במספר הדרוש להשלמת 

 לתואר ז"נ 15 של תוספת. כבד יהיה העומס כי שכזו נקודות תוספת עם תגזימו אל(. החוגים בשני) לשנה ז"נ 40 של

 .סבירה היא( לשנה 5 של ממוצע)

 .ז"נ 4, ס"שש 4 של קורס ;ז"נ 2 יקנה ס"שש 2 של קורס. א.מ לקורסי להרשם אֹופקים תלמידייכולים  ב משנה החל .6

 לקבל יכולים ראויים ובציונים(  הפתוחה האוניברסיטה כולל, אחרת באוניברסיטה) קודמים לימודים להם שיש תלמידים .7

 .כזו בהכרה לזכות כדי התכנית לראש לפנות עליהם. אֹופקים של הבחירה נקודות במסגרת אלה נקודות עבור הכרה

 הבחירה נקודות במסגרת'( וכו תיאטרון, יצירה אומנות, במוסיקה) סדנאיות נקודות 4 עד לכלול תרשאי התלמיד כל .8

 .לתואר הנקודות במסגרת יכללו לא שיצברו הנקודות אך קורסים ליותר להירשם ניתן. אֹופקים תכנית של

. התכנית ראש של מיוחד באישור אלא ,אֹופקים נקודות במסגרת יכללו לא תחומיים-רב ללימודים מהחוג קורסים .9

 .שלהם האם בחוג קורסים ללמוד יש ,ככלל

 ניתן. התכנית ראש של חריג באישור אלא אֹופקים נקודות במסגרת יכללו לא הדיסציפלינרית ההתמחות בחוג קורסים .11

 .ההתמחות בחוג עודפות נקודות ללמוד כמובן

 וקורסי שטח שונים יוכרו כשעות בחירה רק באישור ראש התכנית. " קמפוסים" .11

 יכול הדיבייט מועדון. הסטודנטים דקנאט של לאישור ובכפוף חברתית פעילות של נקודות בשתי תכיר התכנית .12

 ו. ז בוצהבק להיכלל

 .אקדמיות נקודות בשתי פעיל של חבר סגל יוכל לזכות במחקר התלמידים השתלבות .13

 .התכנית לראש פנו מסוים בקורס להכרה באשר ספק של מקרה כלב .14

 



 א: שנה

 כמו. העבודות כתיבת עומס בשל מארבעה ליותר להירשם לא מומלץ. לפחות אֹופקים קורסי (3שלושה )ל להירשם עליכם

 . הנוכחות היא חובה, בכל הפגישות, ללא תירוצים. ב בסמסטר והן' א בסמסטר הן המחלקתי לסמינר להירשם עליכם כן

 לשנה החובה קורס את לדחות התכנית מראש לבקש רשאים אתם ההתמחות ובחוג אצלנו חובה קורס בין התנגשות יש אם

 ר. אח קורס במקומו ולקחת עוקבת

 

 14-ו( לפחות 86) ציון עם השני בחוג לפחות זכות נקודות 16 להשלים ןעליכ' ב שנה תחילת עד: העוקבת לשנה למלגה

 כדי בנוסף. למלגה בתנאי לעמוד כדי וזאת( 86 לפחות) ציון עם( הבחירה קורסי כולל) אֹופקים בתכנית לפחות זכות נקודות

 (.לעיל 4 סעיף ראה) יחד החוגים בשני לפחות נקודות 40-ל להירשם יש ל"כשׂ  100% לקבל

 

 שנה ב:

. נוכחות חובה ב בסמסטר והן' א בסמסטר הן המחלקתי לסמינר יש להרשם. באֹופקים לפחות קורסים 3 של חופשית בחירה

 (.ההנחיה על אישור כולל) המנחה שם ואת המסכם הפרויקט אנושׂ  את התכנית ראש ציג בפנילה עליכם השנה סוף עדוכו'. 

 

 14-ו( לפחות 86) ציון עם השני בחוג לפחות זכות נקודות 16 להשלים עליכן' ב שנה תחילת עד: העוקבת לשנה למלגה

 כדי בנוסף. למלגה בתנאי לעמוד כדי וזאת( 86 לפחות) ציון עם( הבחירה קורסי כולל) אֹופקים בתכנית לפחות זכות נקודות

 (.לעיל 4 סעיף ראה) יחד החוגים בשני לפחות נקודות 40-ל להירשם יש ל"שכ 100% לקבל

 

 שנה ג:

 ( קורסי אֹופקים. 8בשנה זו יש להשלים שמונה )

 מחקר הצעת גישש להי השנה בראשית עליו החלטתם בשנה ב(.) המסכםמחקר הגמר  כתיבתכמו כן תוקדש שנה זו ל

 '. ב סמסטר לקראת סיום תתבצע המפורטת המחקר הצגת. כולה הקבוצה בפני מחקרה אנושׂ  את בקצרה ציגלהו ,מגובשת


