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 ( לתארים מתקדמיםpager-oneבריף לצורך הכנת עלון מידע מחלקתי )
 מילים 300סה"כ עד 

 
 כותרת ראשית

 המחלקה/בית הספר/ל... 
 

 / תכנית הלימודים / /בית הספר מידע על המחלקה
  כללי – מילים על המחלקה 50עד 
 יתרונות יחסיים/חוזקות 

רצוי שתהיה מורכבת מאחד היתרונות של המחלקה, ולא "מידע על המחלקה", למשל: "לרכוש  –כותרת חלק זה 
כישורי ניהול ומנהיגות במחלקה הטובה בישראל בתחומה", או: "לשדרג את ארגז הכלים המקצועי והאישי שלכם 

 " או: "ללמוד לתואר מתקדם ולקחת חלק במחקר חדשני בתחומים מרתקים"ולקדם את הקריירה

 
 הלימודים במחלקה

  עקרונות )ללא פירוט קורסים(, מסלולי הלימוד )עם / בלי תיזה, התמחויות וכד'( –תכנית הלימודים 
  ק זה מתוך סגל, התמחות מעשית, סוג הוראה/הכשרה,  וכד'. יש להכין חל –ייחוד/יתרונות הלימודים במחלקה

 הכרת המתחרים הרלוונטיים ו/או החלופות הפופלריות, ולרשום רק את הנקודות המהוות יתרון יחסי או מובהק. 
 משך הלימודים, ימי לימוד 

רצוי שתהיה מורכבת מאחד היתרונות של הלימודים, ולא "הלימודים במחלקה", למשל: "התכנית  –כותרת חלק זה 
 וד..." או: "להתמחות ב... ולהשלים את התואר בשנתיים"היחידה בעלת הכרה בינ"ל מאיג

 
 המחקר במחלקה

  ציון בסגנון  –נושאי מחקר בהם מתענינים/עוסקים חוקרי המחלקהkeywords 
  תשתיות ייחודיות/מתקדמות, קבוצות מחקר פעילות וכד' –ייחוד/יתרונות מחקר במחלקה 
 מלגות ותמיכה לתלמידי מחקר 

רצוי שתהיה מורכבת משילוב של תחומי המחקר או היתרונות, ולא "המחקר במחלקה", למשל:  –כותרת חלק זה 
"להיות חלק ממחקר מוביל בתחומי..." או: "לחקור את תחום ה... עם מיטב החוקרים..." או "...במעבדות מחקר 

 מתקדמות"
 

 למי מיועדים הלימודים )או: מי מוזמן להצטרף אלינו?(
 נטים העומדים בפני סיום התואר הראשון או בעלי תואר ראשון או שני מהתחומים:סטוד

  ציון מפורש של כל הדיסציפלינות לתואר ראשון/שני מהם אנו יכולים/רוצים לקלוט סטודנטים לתארים
 מתקדמים. במידה שעשויות להדרש השלמות, יש לציין זאת בכוכבית )*(

 
 קידוםאופק תעסוקתי / אפשרויות תעסוקה ו

  רצוי לציין אפשרויות בשוק העבודה לבוגרי תואר שני/שלישי בתחום, כולל  –במידה שרלונטי, אם יש מידע
באקדמיה, או תפקידים שונים שיכולים למלא הבוגרים. אין צורך להתייחס לכך סטטיסטית אלא כהכוונה עקרונית 

 בלבד
 

 לתיאום פגישת יעוץ ולמידע נוסף
  להתייעצות או לתיאום פגישת יעוץטלפון ומייל איש/ת קשר 
  08-6461600טלפון מדור הרישום  –לרישום ולמידע על תהליך הרישום 
 

רצוי מאד מהמאגר של  –: קובץ תמונות מומלצות לשימוש )מהן המעצב/ת יבחרו רק חלק קטן( יש להכין בנוסף
למנוע שימוש לא מאושר בצילומים או )זאת על מנת האוניברסיטה/דני מכליס, או מצילומים פרטיים שנעשו על ידכם 

 להסתבך עם זכויות יוצרים. יש לאשר שימוש בתמונה עם הצלם שצילם אותה, למעט במקרה של המאגר האוניברסיטאי(


