
 

 מסלול ללא עבודת גמר )סמינר מסכם( .ב
 

 דרישות התואר .1

 לפי החלוקה הבאה:נק"ז לפחות 33סה"כ  -+ קורסי ליבה +קורסי בחירה  יםמתמטי יםקורס ,  

  כאשר לפחות אחד מהם בתחום ההתמחות הנבחרמתמטייםקורסים  2לפחות ,. 

 4 כאשר לפחות שלושה מהם בתחום ההתמחות הנבחר ,קורסי ליבה. 

 13-15  או קורסים בהתמחויות אחרות תחום ההתמחות הנבחרנק"ז מבין קורסי. 
   )נק"ז 3 -סמינר מסכם )פרוייקט 
  (36121020)מס' קורס שמיעה  -קורס סמינר מחלקתי 

 
  זמנים לסיום הלימודיםלוח  .2

משך תכנית הלימודים המומלצת הוא שנתיים. כל תלמיד חייב לסיים את כל חובותיו לתואר תוך שלוש שנים 
 מתחילת לימודיו במעמד "מן המניין".  תקופת חופשת לימודים איננה נכללת בחישוב תקופת הלימוד.

 
 
 קורסים .3

מטרת קורסי הלימוד היא הרחבת ידע והתמחות בתחום מסוים מבין התחומים המוצעים על ידי המחלקה. 
פירוט מסלולי ההתמחות השונים מופיע בטבלת תחומי התמחות להלן. יש להשלים את הדרישות של תחום 

 אחד לפחות. הדרישות הן כדלהלן: 

 2 ( כאשר לפחות אחד מהם ב 6-8קורסים מתמטיים ,)תחום ההתמחות הראשית אשר בחר.נק"ז 

 4 ( כאשר לפחות שלושה מהם בתחום ההתמחות הראשית אשר בחר. 12קורסי ליבה ,)נק"ז 

 13-15 שני.   נק"ז מבין קורסי תחום ההתמחות הראשית אשר בחר או קורסים בהתמחויות אחרות בתואר 

 
  סמינר מסכם .4

התלמיד שייך בדרגת מרצה ומעלה. עם תחילת תלמיד יבצע פרוייקט תחת הנחיית חבר סגל המחלקה אליו 
העבודה, על המנחה להגיש לוועדת ההוראה המחלקתית דף מידע על הפרוייקט,  ובו כותרת, תאור הנושא, 
תאור מדוייק של מטרות העבודה, קריטריונים לקביעת הציון ולו"ז. תלמיד, אשר לא מילא את חובותיו לפרוייקט 

מודיו.  בתום הפרוייקט, התלמיד יגיש עבודה מסכמת וייבחן עליה בעל פה לאחר שני סמסטרים, יופסקו לי
 בנוכחות שני בוחנים הכוללים את מנחה העבודה וחבר סגל המחלקה בדרגת מרצה ומעלה.

 
  שמיעה –סמינר מחלקתי  .5

תפות שמיעה" בתחילת לימודיו. ציון עובר בקורס יינתן לאחר השת –כל תלמיד יירשם לקורס  "סמינר מחלקתי 
 סמינרים מחלקתיים במהלך התואר. אין צורך להירשם לקורס זה בכל סמסטר מחדש.  12–ב

 
 מעבר למסלול עם עבודת גמר .6

תלמיד במסלול ללא עבודת גמר יוכל לעבור למסלול עם תיזה במהלך שני הסמסטרים הראשונים ללימודיו, 
רך קביעת חובותיו וזכויותיו של התלמיד במידה ונמצא מנחה המוכן להנחות את התלמיד. התקנון הקובע לצו

הינו התקנון העדכני בזמן המעבר, אלא אם יוחלט אחרת ע"י וועדת ההוראה המחלקתית. תלמיד שעבר ממסלול 
 עם עבודת גמר למסלול ללא עבודת גמר, לא יוכל לעבור בחזרה למסלול עם עבודת גמר.

 
 


