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 תואר שני במחלקה למתמטיקהעדכונים לתלמידי 

 

 כחלק מהדרישות לתואר שני על תלמידי המחלקה למתמטיקה להגיש עבודת גמר. 

הרישום לעבודת הגמר יעשה פעם אחת במהלך הלימודים לתואר ותשקף את הנק"ז הנדרש במגמה בה 

 לומדים. ערך עבודת הגמר ומס' הקורס במגמות: 

 נק"ז 16 – עיונית ומתמטיקה יישומית ת מתמטיקהועבודת גמר לתלמידים במגמ 20128884

 

סמסטרים  4לפצל את הנק"ז של עבודת הגמר על פני מס' סמסטרים התקניים בתואר ) קיימת אפשרות

פריסה על פני הסמסטרים מחייבת עמידה בסה"כ נק"ז הנדרש לעבודת גמר במגמה בה לכל היותר(. 

 להלן מס' קורסים המציינים חלקיות מהנק"ז הנדרש לעבודת גמר: .לומדים

 נק"ז 4 –עבודת גמר )חלקי(  20128885

 נק"ז 4 –עבודת גמר )חלקי(  20128886

 נק"ז 4 –עבודת גמר )חלקי(  20128887

 נק"ז 4 –עבודת גמר )חלקי(  20128888

 נק"ז 6 –עבודת גמר )חלקי(  20128889

 נק"ז 6 –עבודת גמר )חלקי(  20128890

 

פני שנתיים פיצול הנק"ז של עבודת הגמר נועדה להקל על תלמידים הבוחרים לבנות תכנית לימודים על 

 או שעקב תכנית הלימודים בסמסטר מסוים ילמדו פחות מחצי מערכת.

נק"ז לעבודת גמר חלקי בכל סמסטר(  4סמסטרים ) 4לדוגמא: תלמיד יכול לפצל את עבודת הגמר על פני 

נק"ז לעבודת גמר חלקי בסמסטר  4 -נק"ז לעבודת גמר חלקי בשני סמסטרים ו 6סמסטרים ) 3או על פני 

 נק"ז(. 16סה"כ  –סף אחד נו

 

בכל סמסטר יש להירשם למופע קורס שונה כמפורט לעיל כדי לצבור את סה"כ הנק"ז הנדרש 

 לעבודת גמר

 

 לשים לב להוראות מדור חשבונות סטודנטים חשוב

 הם הקובעים מדור חשבונות סטודנטיםהכללים המפורסמים ע"י  -בכל מקרה של ספק 

 

 רישום לקורסים

בסמסטר  מהמנחה. בכתבהחל מסמסטר שני ללימודים רישום לקורסים יתבצע רק לאחר אישור 

 .דוא"לניתן להעביר את האישור גם באמצעות  הראשון ללימודים האישור יתקבל מיו"ר ועדת הוראה.

ראו פירוט  -נק"ז בקורסי ליבה  8במהלך הלימודים לתואר שני, הסטודנטים מחוייבים לקחת לפחות 

 . יש להיכנס לשנתון הרלוונטי לפי השנה בה התחילו לימודייך. בשנתון
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 לכתיבת תיזהעדכון בנושא הנחיות 

 :הפקולטה למדעי הטבעניתן למצוא באתר מידע מפורט 

 תקנון ושנתון הפקולטה 

 הוראות לכתיבת תיזה ,אבני דרך להתקדמות במחקר  

 תהליך סגירת התואר וקבלת אישור זכאות 

 טפסים 

 

 :שימו לב להנחיית המחלקה למתמטיקה

ניתן להוסיף הקדשות ותודות רק לתיזה המוגשת בגירסה הסופית )גירסה כרוכה לפרסום ולאחר מבחן 

 פוט.אין לצרף את הפרק של הקדשות ותודות לגירסה המוגשת לשי ושינויים, במידה ונדרש(.

 

 

 בהצלחה

 מזכירות מוסמכים, המחלקה למתמטיקה. 
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