
 ר משנה לשנהעבהנחיות לרישום ותנאי מלגה ומ –תכנית אופקים למצטיינים 

 

 

 כללי

 

 (:ז"נ 25-חייבים ב הלומדים עם משפטים) ז אקדמיות"נ 06בחוג הוא  היקף הלימודים

(. מילים 660666עד ) קורסים חובת הגשת עבודה 0 -ב(. ז"נ 60כ "סה)קורסים מיוחדים של התכנית  8

בהם ניתנת  '0הנותרים ניתן לקחת בשנה ג קורסיםהשני  .'ב-'להשלים בשנים איש את ששת הקורסים 

 (.מילים 0666עד )מבחן בית /להמיר את העבודה במבחן האפשרות

 

כל התלמידים המבקשים לקבל מלגת לימודים מלאה חייבים לוודא שהמערכת אליה הם נרשמים . 6

נקודות וזכאי למלגה יקבל מלגה בגובה היחסי  מי שנרשם לפחות(. בשני החוגים)ז "נ 06כוללת לפחות 

יש לוודא שיהיו לכם 0 כמו כן (. מלגה וכן הלאההמגובה  66%ז יפחיתו "נ 60)של היקף המערכת שלו 

 לפחות שני קורסים ייעודים של ותהכוללז עם ציון במסגרת תכנית אופקים "נ 60בתום השנה לפחות 

ג השני וזאת כדי לעמוד בתנאים למלגה בשנה העוקבת נקודות עם ציון בחו 60-ו התכנית עם ציון

 (.'משמשים תנאי למלגה בשנה ב' ציוני שנה א: לדוגמא)

 

אל תגזימו (. בשני החוגים)ז לשנה "נ 06סימלית של ככל התלמידים רשאים  ללמוד מעבר למכסה המ. 5

 .היא סבירה (לשנה 2של ממוצע )ז לתואר "נ 62תוספת של . עם תוספת נקודות שכזו כי העומס יהיה כבד

 

ז וקורס "נ 5יקנה  ס"שש 5 של .א.מ קורס. א.תלמידי אופקים יכולים להירשם לקורסי מ 'החל משנה ב. 6

 .ז"נ 0ס יקנה "שש 0של 

 

ובציונים (  כולל האוניברסיטה הפתוחה0 באוניברסיטה אחרת)תלמידים שיש להם לימודים קודמים . 0

לפנות לראש עליהם . קודות אלה במסגרת נקודות הבחירה של אופקיםראויים יכולים לקבל הכרה עבור נ

  .('ז למתקבלים לשנה ב"נ 56עד ) ז שכאלה"נ 60 -לא נכיר ביותר מ. התכנית כדי לזכות בהכרה כזו

 

במסגרת  ( 'תיאטרון וכו0 אומנות יצירה0 במוסיקה)נקודות סדנאיות  0כל תלמיד רשאי לכלול עד . 2

ניתן להירשם ליותר קורסים אך הנקודות שיצברו לא יכללו במסגרת . כנית אופקיםנקודות הבחירה של ת

 .הנקודות לתואר

 

תחומיים לא יכללו במסגרת נקודות אופקים אלא באישור מיוחד של ראש -קורסים מהחוג ללימודים רב. 0

 .בחוג האם שלהם ולא באכסניה אחרת ככלל יש ללמוד קורסים. התכנית

 

התמחות הדיסציפלינרית לא יכללו במסגרת נקודות אופקים אלא באישור חריג של קורסים בחוג ה. 7

 .ניתן כמובן ללמוד נקודות עודפות בחוג ההתמחות. ראש התכנית

 

 .חוגים אחרים לא יכללו במסגרת נקודות אופקיםבי או "בחוג לגיאוגרפיה או ללימודי א "קמפוסים. "8

 

במשך שני סמסטרים לפחות עד לרמת ( מלבד אנגלית)ת כל תלמיד חייב ללמוד שפרה זרה נוספ. 9

שני סמסטרים )כדאי להשלים את חובת השפה הזרה מוקדם ככל האפשר . 'וב' מתקדמים וזאת בשנים א

מי שלומד שפה זרה במסגרת חוג  (.שפת הסימנים אינה נחשבת לשפה זרה; באותה שפה 0לפחות

 .קיםההתמחות שלו אינו חייב בשפה נוספת במסגרת אופ

 

מועדון  . התכנית תכיר בשתי נקודות של פעילות חברתית ובכפוף לאישור של דקנאט הסטודנטים. 66

 .הדיבייט יכול להיכלל בקטגוריה זו

 

 .השתלבות התלמידים במחקר מזכה בשתי נקודות אקדמיות.66

 

 .פנו לראש התכנית בכל מקרה של ספק באשר להכרה בקורס מסוים . 65



 

 'שנה א

 

( מילים 660666עד )סמינריונית /בהם תוגש עבודה גדולה  לפחות קורסי אופקים 6 -להירשם ל עליכם

קורסי החובה של החוג נחשבים 0 (מארבעה בשל עומס כתיבת העבודות ומומלץ לא להירשם ליותר)

 .'והן בסמסטר ב 'כמו כן עליכם להירשם לסמינר המחלקתי הן בסמסטר א .במניין 

 

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

  .קורס החובה לשנה עוקבת ולקחת במקומו קורס אחר

 

נקודות זכות לפחות בחוג השני עם ציון  60עליכם להשלים ' עד תחילת שנה ב: למלגה לשנה העוקבת

הכוללות לפחות שני קורסים ייעודים של התכנית ית אופקים נקודות זכות לפחות בתכנ 60-ו( לפחות 80)

 06-רשם ליל יש לה"שכ 666%בנוסף כדי לקבל . וזאת כדי לעמוד בתנאי למלגה( 80לפחות ) עם ציון 

 (.לעיל 6ראה סעיף )נקודות לפחות בשני החוגים יחד 

 

  'שנה ב

 

 (.מילים 660666עד )סמינריונית /להלפחות באופקים בהם תוגש עבודה גדו קורסים 6בחירה חופשית של 

חייבים  'המתקבלים לשנה ב .'והן בסמסטר ב 'אתם חייבים להירשם לסמינר המחלקתי הן בסמסטר א

קורסי  0' כ בכל התואר למתקבלים לשנה ב"סה)סמינריונית /עם עבודה גדולהבשלושה קורסים לפחות 

המתקבלים לשנה .  לקתי לפחות לשנה אחתלהירשם לסמינר המח וכן( עבודות גדולות 0אופקים מתוכם 

 .אינם יכולים להמיר שיעורים בסדנאות' ב

 

כולל אישורו )סוף השנה עליכם להמציא לראש התכנית את נושא הפרויקט המסכם ואת שם המנחה עד 

 .(על ההנחיה

 

 

ציון נקודות זכות לפחות בחוג השני עם  60עליכם להשלים ' עד תחילת שנה ב: למלגה לשנה העוקבת

הכוללות לפחות שני קורסים ייעודים של התכנית נקודות זכות לפחות בתכנית אופקים  60-ו( לפחות 80)

 06-רשם ליל יש לה"שכ 666%בנוסף כדי לקבל . וזאת כדי לעמוד בתנאי למלגה( 80לפחות ) עם ציון

 (.לעיל 6ראה סעיף )נקודות לפחות בשני החוגים יחד 

 

 

 

 'שנה ג

 

 .קורסי אופקים לפחות בהן ייכתב מבחן בית או מבחן 5ל בחירה חופשית ש

ימים לאחר  66עד )בראשית השנה  .(עליכם להירשם לפרויקט זה)כתיבת הפרויקט המחקרי המסכם 

ויציגו  יגישו התלמידים הצעת מחקר מגובשת.להגיש דוח התקדמות  62.65.5660עד . ( תחילת השנה

 . 'תתבצע במהלך סמסטר בהמפורטת הצגת הפרויקט . להבקצרה את נושא הפרויקט בפני הקבוצה כו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 'שנה ג 'שנה ב ' שנה א 

0 למעט משפטים)היקף לימודים בכל שנה בתכנית אופקים 

 (ראה סעיף כללי לעיל

56 56 56 

 (ז"נ 0) 5 (ז"נ 0) 6 (ז"נ 0) 6 (מינימום) מספר קורסי הבחירה מתוך קורסי אופקים

סמינריוניות בקורסי אופקים /תמספר עבודות  גדולו

 (מינימום)

6 6  ----

 5---------- --------  מבחני בית בקורסי אופקים/מספר מבחנים

הגשת --------  פרויקט מחקרי מסכם

 מרצה+נושא

עד סוף 

 השנה

 ז"נ 0

  + או+           שפה זרה נוספת במהלך שני סמסטרים עד רמת מתקדמים

 סמסטר  סמינר מחלקתי 

 'ב+  'א

 סמסטר 

 'ב+ ' א

 -------

עד לתחילת שנת הלימודים מספר נקודות נדרש עם ציון 

הכוללות לפחות שני ( באופקים) לזכאות למלגה העוקבת 

 קורסים ייעודים של התכנית

60  

 (80לפחות )

60 

 (80לפחות)

 

מספר נקודות נדרש עם ציון עד לתחילת שנת הלימודים 

הכוללות לפחות שני  (השני בחוג)העוקבת לזכאות למלגה  

 קורסים ייעודים של התכנית

60  

 (80לפחות )

60 

 (80לפחות )

 

    

    

 

 


