"אופקים"  -הנחיות להרשמה
כללי
לתלמידי אופקים אפשרות להשתתף במבחר של קורסים ייעודיים לתכנית .הקורסים מגוונים ,הוראתם
מתבצעת בקבוצות קטנות ,בצורה מעמיקה ,ותוך שיתוף מרבי ומאתגר של התלמידים .שיעורים אלה
נבנו במיוחד עבורכם וכדאי לנצל את ההזדמנות הייחודית שנפלה בחלקכם ולהשתתף במספר רב ככל
האפשר מהם.
היקף הלימודים בחוג הוא  60נ"ז אקדמיות .על התלמידים להשתתף בן  8קורסים מיוחדים של התכנית
)סה"כ  16נ"ז( לפחות .שישה קורסים בהם חובת הגשת עבודה ואשר יש להשלימם בשנים א'-ב' ושני
קורסים בהם ניתנת האפשרות להמיר את העבודה בבחינה/מבחן בית .יתר השיעורים הינם שיעורי
בחירה .מומלץ לקחת שיעורים נוספים של התכנית ,ולעמוד בהן בבחינה/מבחן בית.
 .1כל התלמידים המבקשים לקבל מלגת לימודים מלאה חייבים לוודא שהמערכת אליה הם נרשמים
כוללת לפחות  40נ"ז )בשני החוגים( .מי שנרשם לפחות נקודות וזכאי למלגה יקבל מלגה בגובה היחסי
של היקף המערכת שלו ) 36נ"ז יפחיתו  10%מגובה המלגה וכן הלאה( .כמו כן ,יש לוודא שיהיו לכם
בתום השנה לפחות  14נ"ז עם ציון במסגרת תכנית אופקים.
 .2כל התלמידים רשאים ללמוד מעבר למכסה המכסימלית של  40נ"ז לשנה )בשני החוגים( .אל תגזימו
עם תוספת נקודות שכזו כי העומס יהיה כבד .תוספת של  15נ"ז לתואר )ממוצע של  5לשנה( היא סבירה.
 .3החל משנה ב' תלמידי אופקים יכולים להירשם לקורסי מ.א .קורס מ.א .של  2שש"ס יקנה  2נ"ז וקורס
של  4שש"ס יקנה  4נ"ז.
 .4תלמידים שיש להם לימודים קודמים )באוניברסיטה אחרת ,כולל האוניברסיטה הפתוחה( ובציונים
ראויים יכולים לקבל הכרה עבור נקודות אלה במסגרת נקודות הבחירה של אופקים .עליהם לפנות לראש
התכנית כדי לזכות בהכרה כזו .לא נכיר ביותר מ 16 -נ"ז שכאלה )עד  20נ"ז למתקבלים לשנה ב'(.
 .5כל תלמיד רשאי לכלול עד  4נקודות סדנאיות )במוסיקה ,אומנות יצירה ,תיאטרון וכו'( במסגרת
נקודות הבחירה של תכנית אופקים .ניתן להירשם ליותר קורסים אך הנקודות שיצברו לא יכללו במסגרת
הנקודות לתואר.
 .6קורסים מהחוג ללימודים רב-תחומיים לא יכללו במסגרת נקודות אופקים אלא באישור מיוחד של ראש
התכנית .ככלל יש ללמוד קורסים בחוג האם שלהם ולא באכסניה אחרת.
 .7קורסים בחוג ההתמחות הדיסציפלינרית לא יכללו במסגרת נקודות אופקים אלא באישור חריג של
ראש התכנית .ניתן כמובן ללמוד נקודות עודפות בחוג ההתמחות.
" .8קמפוסים" בחוג לגיאוגרפיה או ללימודי א"י או בחוגים אחרים לא יכללו במסגרת נקודות אופקים.
 .9כדאי להשלים את חובת השפה הזרה מוקדם ככל האפשר )שני סמסטרים לפחות ,באותה שפה; שפת
הסימנים אינה נחשבת לשפה זרה( .מי שלומד שפה זרה במסגרת חוג ההתמחות שלו אינו חייב בשפה
נוספת במסגרת אופקים.
 .10התכנית תכיר בשתי נקודות של פעילות חברתית ובכפוף לאישור של דקנאט הסטודנטים .מועדון
הדיבייט יכול להיכלל בקטגוריה זו.
 .11השתלבות התלמידים במחקר מזכה בשתי נקודות אקדמיות.
 .12בכל מקרה של ספק באשר להכרה בקורס מסוים פנו לראש התכנית.

היקף הלימודים בחוג הוא  60נ"ז אקדמיות ,מתוכן  8קורסים מיוחדים של התכנית לפחות )סה"כ 16
נקודות( .את ששת הקורסים בהם נדרשת כתיבת עבודה יש להשלים בשנים א' וב' .שנה ג' מיועדת
לכתיבת פרויקט הגמר.
שנה א'
עליכם להירשם ל 3 -קורסי אופקים לפחות )מומלץ לא להירשם ליותר מארבעה בשל עומס כתיבת
העבודות ,אך אין מניעה להירשם לקורסים נוספים במסגרת לימודי הבחירה( .בדרך כלל יש שני קורסי
חובה )אחד בכל סמסטר( ותוכלו לבחור קורס נוסף או יותר באופן חופשי .כמו כן עליכם להירשם
לסמינר המחלקתי הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.
אם יש התנגשות בין קורס חובה אצלנו ובחוג ההתמחות אתם רשאים לבקש מראש התכנית לדחות את
קורס החובה לשנה עוקבת ולקחת במקומו קורס אחר.
שנה ב'
בחירה חופשית של  3קורסים באופקים ,בהם יש חובת הגשת עבודה מומלץ להירשם לקורסים נוספים
במסגרת לימודי הבחירה .אתם חייבים להירשם לסמינר המחלקתי הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.
המתקבלים לשנה ב' חייבים בשלושה קורסי אופקים לפחות )בבחירה חופשית( ועליהם להירשם לסמינר
המחלקתי לפחות לשנה אחת .המתקבלים לשנה ב' אינם יכולים להמיר שיעורים בסדנאות.
בסוף השנה עליכם להמציא לראש התכנית את נושא הפרויקט המסכם ואת שם המנחה )כולל אישורו על
ההנחיה(.
שנה ג'
כתיבת הפרויקט המחקרי המסכם )עליכם להירשם לפרויקט זה( .בראשית השנה יגישו התלמידים הצעת
מחקר מגובשת ויציגו בקצרה את נושא הפרויקט בפני הקבוצה כולה .הצגת הפרויקט המפורטת תתבצע
במהלך סמסטר ב' .המתקבלים לשנה ב' חייבים להשלים מכסה של ארבעה קורסים בהם מוגשת עבודה
במסגרת אופקים )וכמובן ,מומלץ לכם להשתתף בשיעורים נוספים של אופקים במסגרת שיעורי
הבחירה(.

