החוג לארכיאולוגיה
Department of Archaeology
אוגוסט 2018

אל תלמידי תואר שני שנה א' בחוג לארכיאולוגיה
הנחיות לקראת הרישום לשנת הלימודים תשע"ט ()2018-2019
סטודנט/ית יקר/ה,
ראשית ,אנו מברכים אותך על קבלתך ללימודי התואר השני בחוג לארכיאולוגיה ,ומאחלים לך שנת
לימודים פורייה ומהנה.
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט – יום ראשון 14.10.2018

מועד הרישום לקורסים בארכיאולוגיה הוא  ,3.10.2018בין השעות  – 16:00–14:00אז תנתן
עדיפות במערכת לתלמידי החוג
•

החל מהתאריך הנ"ל ניתן לערוך שינויים בכל יום החל מהשעה  22:00בערב ועד
לשעה  07:00בבוקר למחרת.
החל מ 15.10.18 -ועד  29.10.18המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה
 16.00ועד  08.00למחרת .ביום האחרון –  – 29.10.18המערכת תהיה פתוחה עד
חצות בלבד.
תלמידים שיש להם בעיות אקדמיות המקשות עליהם לבנות מערכת בחוג
לארכיאולוגיה מוזמנים ליצור קשר במייל עם יועץ המ"א של החוג ,פרופ' דני נדל( .יש
לתאם מראש במייל).

•

קישור להדרכה בנושא רישום ותמיכה:

•

•

_http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/students_registration
guidebook.pdf
להלן מידע שימושי לגבי הלימודים בחוג:
• ראש החוג :פרופ' דני רוזנברגdrosenberg@research.haifa.ac.il ,
• עוזר מנהלי לראש החוג :מר איתי רונןironen1@staff.haifa.ac.il ,
• יועץ לתואר ראשון :ד"ר ראובן ישורוןryeshuru@research.haifa.ac.il ,
• יועץ לתארים מתקדמים פרופ' דני נדלdnadel@research.haifa.ac.il ,
*מזכירות החוג נמצאת בבניין הרב תכליתי ,קומת כניסה ,חדר .187
* טלפון במזכירות החוג.04-8240234 :
* שעות קבלת קהל :ימי א'-ה' .12:00–10:00
<<<בשבוע הראשון יתקיים מפגש פתיחה עם ראש החוג ,המפגש הוא חובה>>>
<<<הודעה על תאריך שעה ומיקום המפגש תפורסם בהמשך>>>
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ערוצי התקשורת וקבלת מידע
א .אתר האינטרנט של החוג
http://archlgy.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=110&la
 ng=heבאתר תוכלו למצוא מידע לגבי תוכנית הלימודים ,הודעות ,טפסים וקישורים ,כתובות מייל של
חברי הסגל בחוג ועוד.
ב .החוג לארכיאולוגיה קיים גם בפייסבוק ובטוויטר
/https://www.facebook.com/archaeologyhaifa
ג .לוח המודעות האלקטרוני באתר החוג
באתר החוג יש לוח מודעות אלקטרוני שם אנחנו מפרסמים הודעות חשובות.
ד .פורטל הסטודנטים
בפורטל תמצאו מידע רב לגבי לימודיכם כמו למשל מערכת הלימודים האישית שלכם ,שיבוץ כיתות
הלימוד ,ציונים סופיים של הקורסים ,לוח הבחינות ועוד .דרך הפורטל תוכלו להזמין אישורים רשמיים של
האוניברסיטה .קישור להדרכה בנושא רישום ותמיכה:
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/students_registration_guideboo
k.pdf
ה .מערכת למידה מתוקשבת  -מודל
חלק מהמרצים נעזר במערכת הלמידה המתוקשבת בכדי להעלות את מערכי השיעור ,חומרי קריאה,
מטלות ותרגילים .כל מרצה יידע אתכם במידה והוא משתמש במערכת המודל.
ו .אפליקציית אוניברסיטת חיפה
באפליקציה תוכלו למצוא מידע אודות ביטולי שיעורים ,מערכת שעות ,לוח בחינות אישי ועוד.
ז .קשר עם מזכירות החוג
ערוצי התקשורת עם החוג ועם האוניברסיטה הם רבים .אנו משתדלים לעדכן את הסטודנטים שלנו
אודות שינויים וביטולים בהקדם האפשרי דרך לוח המודעות האלקטרוני – אך האחריות לקרוא את
המידע ולשים לב להודעות ולמשמעותן מוטלת על הסטודנט בלבד (על הסטודנט גם לעיין בחומר
בשנתון האוניברסיטה הנוגע לנהלי לימודים שונים) .מזכירות החוג היא הגורם המרכז את כל פניות
הסטודנטים .בכל פנייה למזכירות החוג בדוא"ל יש לציין את שמכם המלא ואת מספר תעודת
הזהות ,פרטים אלו יעזרו לנו לעזור לכם.
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תוכנית הלימודים לתואר שני בחוג לארכיאולוגיה
שנה"ל תשע"ט ()2019–2018
החל משנת הלימודים תשע"ט החוג לארכיאולוגיה מציע מסלול לימודים מרוכז לתואר שני (מסלול א' ומסלול ב')
שבו מרבית הלימודים ירוכזו ביום לימודים אחד (להלן) .התואר המוצע הינו תואר מ"א במסלול רגיל עם תזה
(מסלול א' 32 ,שש"ס) או תואר מ"א ללא תזה עם בחינת גמר (מסלול ב' 36 ,שש"ס) .סטודנט המגיע לתוכנית
ללא רקע בארכיאולוגיה כלל יידרש לקחת את קורס ההשלמה "הארכיאולוגיה מהי  -מבוא ומושגי יסוד
בארכיאולוגיה" ,חלק א' וב' ( 4שש"ס שילמדו בסמסטר א' ,יום ב' אחרי הצוהריים בין  16:00ל.)20:00-
בשני המסלולים מחויבים התלמידים לקבל את אישור יו״ר הוועדה החוגית לתואר שני (ולתלמידי מסלול א' – גם
של מנחה התזה) למקבץ הקורסים שנבחר על ידם .ראש החוג ויו״ר וועדת המ״א רשאים לאשר במקרים מסוימים
החלפת קורס מהתוכנית הנדרשת בקורס אחר מהחוג או מחוץ לחוג .האמור רלוונטי ,למשל ,לתלמידים בעלי
תואר ראשון בארכיאולוגיה ,אלה אינם מחוייבים בהכרח במכסת הסיורים והחפירות הלימודיות (ובתנאי שהשלימו
את הנדרש בעת לימודיהם לתואר ראשון) ובמקום זאת ילמדו קורסים מתקדמים אחרים בתיאום עם יועץ המ"א
בחוג.
כחוג מחקרי מוביל ,החוג יעודד סטודנטים מצטיינים ,המעוניינים להמשיך במסלול עם תזה (מסלול א') ,להחליט
על כך כבר במהלך שני הסמסטרים הראשונים ואף למצוא מנחה לתיזה ואלה יוכלו לעשות כן בתיאום עם יו"ר
ועדת המ"א של החוג .תלמידים המעוניינים ב"תעודת חופר" ,ישלימו את הקורסים הנדרשים בהתאם לדרישות
החוג ולתוכנית הלימודים בכל שנה (חשוב לדעת כי חלק מהקורסים ניתנים רק פעם בשנתיים).

מסלולי הלימוד לתואר שני בארכיאולוגיה
מסלול א'  -מבנה הלימודים
משך הלימודים במסלול א' ,המסלול המחקרי ,הכולל הגשת עבודת גמר מחקרית (תזה) ומאפשר אחר כך המשך
ללימודי דוקטורט ,הינו עד שלוש שנים .יחד עם זאת ,החל מתשע"ט ,החוג לארכיאולוגיה מציע תואר שני במסלול
בו מרוכזים מרבית הלימודים ביום לימודים אחד ,כך שניתן לסיים את כלל החובות לתואר שני במסלול א'
בשנתיים קלנדריות (שישה סמסטרים רצופים ,כולל שני סמסטרי קיץ) .במקום הסמינר השלישי שמוצע לרוב
בתוכנית (בגלל הצורך בשלושה סמינרים במסלול ב') ,יוכלו תלמידי מסלול א' לבחור שיעור/שיעורים אחר/אחרים
בהיקף של  4שש"ס באישור יועץ המ"א בחוג .תכנית הלימודים במסלול א' כוללת  32שש"ס בחוג לארכיאולוגיה
כמפורט בטבלה .שיעורי עזר ולימודי השלמה אינם נכללים במניין השש"ס לתואר .יו"ר וועדת המ"א רשאי לאשר
לתלמידים ללמוד יותר שיעורים מחוץ לחוג על חשבון השיעורים בתוך החוג במידה והם משרתים את נושא
התמחותם של התלמידים .תלמידים המעוניינים ב"תעודת חופר" ,ישלימו את מקבץ הקורסים הנדרשים בהתאם
לדרישות החוג (לא נכללים במניין השעות לתואר).
תוכנית הלימודים (מסלול א')
שיעור ״התפתחות המחשבה הארכיאולוגית המודרנית״ (יינתן פעם בשנתיים)
שיעור ״שיטות לניתוח כמותי בארכיאולוגיה״ (יינתן פעם בשנתיים)
שיעור בארכיאולוגיה עולמית
 2סמינריונים (אחד לפחות בתחום ההתמחות)
סדנאות מתקדמות בתרבות חומרית
שיעורים בתחום ההתמחות
קמפוס שדה
חפירות ( 10ימי חפירה ,ממבחר החפירות בחוג)
סיורים ( 6ימי סיור ,ממבחר הסיורים שהחוג מציע כל שנה)
סמינר מחלקתי (שני סמסטרים)
סה״כ לתואר בחוג לארכיאולוגיה

שש"ס
 2שש"ס
 2שש"ס
 4שש"ס
 8שש"ס
 4שש"ס
 6שש"ס
 2שש"ס
 2שש"ס
 2שש"ס
 0שש"ס
 32שש"ס
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* מנחה התזה ויו"ר הועדה החוגית רשאים לדרוש מהסטודנט לקחת קורס ב שפה עתיקה (ברמת מתחילים א' וב')
בהתאם לתחום הלימוד ונושא המחקר שלו .קורס זה ייחשב במניין השעות לתואר.
דרישות נוספות (אינן נכללות במניין  32שש"ס הנדרשים לתואר):
 .1מנחה התזה ויו"ר הועדה החוגית רשאים לדרוש מהסטודנט להשתתף ביותר סקרים ו/או חפירות מההיקף שנקבע
בהתאם לניסיון של המועמד ונושא המחקר שלו.
 .2הסטודנט נדרש ללמוד קורס בשפה זרה אירופאית מודרנית שאינה אנגלית (ברמת מתחילים א' וב') .השפה הזרה
תבחר בהתייעצות עם מנחה התזה.
 .3מנחה התזה ויו"ר הועדה החוגית רשאים לדרוש מהסטודנט ללמוד קורס בסטטיסטיקה ,תוכנות מחשב רלונטיות
( GISותוכנות לעיבוד תמונה ,למשל) או תחום מקצועי אחר ,בהתאם לתחום הלימוד ונושא המחקר שלו.
עבודת הגמר המחקרית (תזה)
במהלך השנה הראשונה ללימודים התלמידים במסלול א' נדרשים לגבש ולעצב נושא לעבודת גמר מחקרית .נושא
התזה צריך לקבל את אישור אחד ממורי החוג שיסכים לשמש כמנחה .הצעת המחקר צריכה להיות מוגשת לאישור
הועדה החוגית לתואר שני לאחר אישור המנחה בשנה"ל השנייה לתואר (במסלול המרוכז ,מומלץ להגיש את
הצעת המחקר עד תחילת סמסטר א' של השנה השניה) .אישור הצעת המחקר בשנה השניה ללימודים הוא תנאי
הכרחי על מנת להימצא במצב אקדמי תקין .במידה והצעת המחקר לא אושרה יימצאו התלמידים במצב אקדמי לא
תקין ולא יורשו לבצע רישום למסלול א'.
הצעת המחקר לעבודת הגמר תכלול את נושא המחקר ,מטרת המחקר וחשיבותו ,תיאור שיטות המחקר ורשימת
מקורות וכן לוח זמנים לביצוע המחקר (לפי המתווה הקיים בחוג – ר' אתר האינטרנט של החוג בלשונית תואר
שני ) .ההצעה תוגש רק לאחר קריאה של המנחה/ים ואישור בטופס ייעודי לוועדה החוגית ללימודי תואר שני.
הוועדה רשאית לאשר א ת ההצעה ,לדרוש תיקונים או לדחותה .אם אושרה ההצעה ,תועבר הודעה על כך לרשות
ללימודים מתקדמים לאישורה הסופי .לאחר בדיקת התקינות האקדמית של התלמידים ,ותקינותם של מנחי התזה,
יקבלו התלמידים (וכן המנחים ,יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני ומזכירות החוג) מכתב אישור הצעת תזה מן הדיקן
ללימודים מתקדמים .הכתיבה ,ההגשה והשיפוט של עבודת הגמר המחקרית יהיו על פי הנוהל הקיים בתקנון
לימודי התואר השני של האוניברסיטה באתר הרשות ללימודים מתקדמים.
מסלול ב'  -מבנה הלימודים
משך הלימודים במסלול ב' ,כולל בחינת גמר ,לא יותר משנתיים .יחד עם זאת ,החל מתשע"ט החוג לארכיאולוגיה
מציע תואר שני במסלול "ארכיאולוגיה בשנה" במסגרת זו מרוכזים מרבית הלימודים ביום לימודים אחד .בהתאם,
ניתן לסיים את כלל החובות לתואר שני (כולל עבודת גמר) במסלול ב' בשנה קלנדרית אחת (שלושה סמסטרים
רצופים ,כולל סמסטר קיץ) .תלמידים המעוניינים ב"תעודת חופר" ,ישלימו את מקבץ הקורסים הנדרש בהתאם
לדרישות החוג (חשוב לדעת כי מקבץ זה לא נכלל במניין השש"ס לתואר והקורסים מתקיימים פעם בשנתיים,
לסירוגין).
תכנית הלימודים במסלול ב' כוללת  36שש"ס כשכל השיעורים ניתנים במסגרת ה חוג לארכיאולוגיה .שיעורי עזר
ולימודי השלמה אינם נכללים במניין הנקודות לתואר .ראש החוג ויו״ר וועדת המ״א רשאים לאשר במקרים
מסויימים החלפת קורס בקורס אחר בחוג או מחוץ לחוג ,על חשבון השיעורים בתוך החוג .האמור רלוונטי ,למשל,
לתלמידים הממשיכים מתואר ראשון בארכיאולוגיה .אלה אינם מחוייבים בהכרח במכסת הסיורים והחפירות
הלימודיות (ובת נאי שהשלימו את הנדרש בעת לימודיהם לתואר ראשון) או בסדנאות בתרבות חומרית ,ובמקום
זאת יקחו קורסים מתקדמים אחרים בהתייעצות ובאישור יועץ המ"א בחוג .מעבר ממסלול ב' (ללא תזה) למסלול
א' (המסלול המחקרי ,הכולל תזה ומאפשר אחר כך המשך ללימודי דוקטורט) יעשה בתיאום עם יו"ר ועדת המ"א
של החוג ובאישורו .החוג יעודד סטודנטים מצטיינים ,המעוניינים להמשיך במסלול עם תזה (מסלול א') ,להחליט
על כך כבר במהלך שני הסמסטרים הראשונים .תלמידים העוברים למסלול א' יידרשו לעמוד בכל הדרישות של
מסלול זה .בכלל זה יידרשו ל 32-שש"ס וכמו כן סמינר מחלקתי ( 2סמסטרים) ,קורס בשיטות כמותיות ,קורס
בהתפתחות המחשבה הארכי אולוגית ,קורס בשפה מודרנית נוספת ברמת מתחילים ,חלק א' וחלק ב' ,ובהתאם
להמלצת המנחה :קורס בשפה עתיקה ברמת מתחילים ,חלק א' וחלק ב'.
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שש"ס
 12שש"ס
 4שש"ס
 10שש"ס
 4שש"ס
 2שש"ס
 2שש"ס
 2שש"ס
 0שש"ס
 36שש"ס

תוכנית הלימודים (מסלול ב')
 3סמינריונים לתואר שני (בדרג )4
שיעור בארכיאולוגיה עולמית
שיעורים מתקדמים
סדנאות מתקדמות בתרבות חומרית
קמפוס שדה
חפירות ( 10ימי חפירה ,ממבחר החפירות בחוג)
סיורים ( 6ימי סיור ,ממבחר הסיורים שהחוג מציע כל שנה)
בחינת גמר בכתב
סה״כ לתואר בחוג לארכיאולוגיה

בחינת הגמר
תלמידים במסלול זה חייבים לעמוד בבחינת גמר בתום הסמסטר השלישי ללימודיהם על מנת לסיים את כלל
החובות במסגרת השנה הקלנדרית (ציון המעבר המינימלי לבחינת גמר –  )76ובמקרה של התמשכות הלימודים
עד לסיום הסמסטר החמישי ללימודים .התלמידים יורשו לגשת לבחינה רק לאחר שסיימו את כל חובות השמיעה
והגישו את כל העבודות לתואר .בתיאום עם יו"ר ועדת המ"א בחוג ייקבע מרצה מן החוג שישמש כבוחן בבחינת
הגמר (עבודה או מבחן) .בהתייעצות עם הבוחן והתלמידים הנבחנים ,יוחלט נושא הבחינה ומסגרת הזמן בה היא
צריכה להכתב ולהיות מוגשת .למידע נוסף יש לפנות לתקנון לימודי תואר שני ברשות ללימודים מתקדמים.
להלן רשימת הקורסים בתוכנית לימודי התואר השני בחוג (מרוכזת בימי שלישי בחדר  210בבניין
הרב-תכליתי) .קורס ההשלמה שמיועד לסטודנטים חדשים ללא רקע בארכיאולוגיה "הארכיאולוגיה
מהי  -מבוא ומושגי יסוד בארכיאולוגיה" ,חלק א' וב' יינתן בסמסטר א' ,ימי שני בין  1600ל.2000-
קורסים נוספים אותם ניתן לקחת במסגרת הלימודים לתואר שני מופיעים במערכת השעות החוגית
שתפורסם בנפרד.

קורסי שנה א' בתואר שני (יום מרוכז) בחוג לארכיאולוגיה
סמסטר א'
0800-1000
1000-1200
1200-1400
1400-1600
1600-1800
1800-2000
חופשת סמסטר
סמסטר ב'
0800-1000
1000-1200
1200-1400
1400-1600
1600-1800
1800-2000
לאורך השנה
סמסטר קיץ
0800-1000
1000-1200
1200-1400
לרוב בקיץ

מספר קורס
119.4454
119.4156
119.4443
119.3500
119.4093
119.4153
119.4157
119.4152
119.3501
119.4113
119.4444
119.4154
119.1999
119.3153
119.4155
119.1998

שש"ס
2
2
2
2
2
2
2

סמסטר א'
שם הקורס*
הארכיאולוגיה של המוות
סמינר קלאסי  -חלק א'
סמינר מקראי  -חלק א'
סדנא – תרבות חומרית (א')
סמינר צלבני  -חלק א'
סמינר צלבני  -חלק ב'
קמפוס שדה – אתרים צלבניים

מרצה
פרופ' דני רוזנברג
ד"ר עדי ארליך
פרופ' איילת גלבוע
ד"ר שי בר
פרופ' אדריאן בועז
פרופ' אדריאן בועז
פרופ' אדריאן בועז

שש"ס
2
2
2
2
2
2
2
שש"ס
4

שם הקורס
סמינר קלאסי  -חלק ב'
אנשי עידן הקרח
סדנא – תרבות חומרית (ב')
הארכיאולוגיה של סין
סמינר מקראי  -חלק ב'
שיעור :הצלבנים
סיורים**
שם הקורס
ארכיאולוגיה עולמית

מרצה
ד"ר עדי ארליך
ד"ר ראובן ישורון
ד"ר רביע חמייסה
ד"ר יצחק יפה
פרופ' איילת גלבוע
ד"ר רביע חמייסה
מורי החוג
מרצה
ד"ר רון שימלמיץ

210

2
2

הארכיאולוגיה והמקרא
חפירה לימודית***

ד"ר שי בר
מורי החוג

210
אתרים שונים

חדר
210
210
210
210
210
210
אתרים שונים
210
210
210
210
210
210
אתרים שונים
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* לתשומת לבכם – עליכם להירשם לכל הקורסים (בשלושת הסמסטרים) בזמן הרישום .האחריות על
בניית מערכת הלימודים והרישום לקורסים היא על הסטודנט .ניתן להתייעץ עם יועץ התואר השני
שגם צריך לאשר את המערכת .ייתכנו שינויים במערכת הלימודים ,במידה ויהיו תפורסם על כך
הודעה .מערכת השעות (ימים ושעות הקורסים) תפורסם בקטלוג הקורסים שנמצא בפורטל
הסטודנטיםhttps://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses :
** רשימת הסיורים השנתית ומועדיהם תתפרסם באתר החוג בראשית סמסטר א' (באתר החוג,
לשונית סיורים) .יצויין כי ימי הסיור נערכים בדרך כלל בימי חמישי .השלמת שישה סיורים לפחות
היא הינה תנאי לקבלת התואר השני  .יש להירשם לכל סיור באופן אישי דרך הקישור באתר
האינטרנט של החוג או ישירות דרך המזכירות .יש לשים לב כי ביטול השתתפות בשלושת ימי
העבודה שלפני יום הסיור ,עלול לגרור קנס כספי .אי-תשלום הקנס עשוי להביא לביטול הקורס ו/או
לעיכוב זכויות אחרות בחוג.
*** רשימת החפירות הלימודיות השנתית מפורסמת באתר החוג (בלשונית חפירות) .במשך לימודי
התואר השני על התלמידים להשתתף ב– 10ימי חפירה לפחות ,בחפירות הלימודיות של החוג.
החוג ממליץ לכל סטודנט לתואר שני להתנסות בשתי חפירות לפחות (חפירות של תקופות שונות
או שנערכות בשיטות שונות) .לא יוכרו חפירות שלא במסגרת החוג .יש לשים לב כי ביטול
ההשתתפות בעשרת ימי עבודה שלפני תחילת החפירה ,עשוי לגרור קנס כספי .בתום כל סמסטר
תועבר רשימה של תלמידים עליהם הוטל הקנס למדור שכ״ל והם יחוייבו דרך תשלומי שכר
הלימוד .אי תשלום הקנס עשוי להביא לביטול קורסים ועיכוב מתן תעודת התואר השני .מכסת ימי
החפירה הינה תנאי לקבלת התואר השני.
מידע נוסף
 .1סטודנטים שהתקבלו על תנאי כלשהו (למשל) ,באחריותם להשלים את התנאים בזמן כפי
שמפורט להם בהודעת הקבלה.
 .2חדרי לימוד – מרבית הלימודים בתוכנית המרוכזת מתקיימים בחדר  210בבניין הרב-תכליתי
– חדר ההוראה והאוספים הלימודיים של החוג לארכיאולוגיה .יחד עם זאת ,מספר ימים לפני
תחילת הסמסטר יפורסמו מספרי החדרים של הקורסים אליהם נרשמתם בתדפיס מערכת
השעות שמופיעה בפורטל הסטודנטים .יש להתעדכן במספרי החדרים ובימים הראשונים לכל
סמסטר לעקוב אחרי שינויי חדרים שיפורסמו בפורטל הסטודנטים ובלוח המודעות של החוג.
 .3מרבית הקורסים בתואר השני כוללים הגשת עבודות .יחד עם זאת ,בחלק מהקורסים מטלת
הסיום הינה בחינה .בכל קורס בו מתקיימת בחינה ייקבע מועד בחינה רגיל ומועד בחינה נוסף
(מועד א' ומועד ב') .בכל מקרה בו סטודנט ניגש לשתי בחינות באותו קורס ,הציון שהשיג
בבחינה האחרונה הוא התקף .קיומם של שני המועדים אינו מקנה זכות להבחן בקורס מחוץ
למועד הרגיל ולמועד הנוסף ,בתאריכים בהם נקבעו .דהיינו ,רק תלמידים שלא ניגשו למועד
הרגיל או למועד הנוסף מחמת נבצרות יהיו זכאים למועד חריג (יש לעיין בפירוט הסיבות בגינם
סטודנט זכאי לקבל מועד חריג – מפורסם בשנתון תחת תקנון לימודים לתואר שני).
 .4מומלץ לעיין בשנתון האוניברסיטה ,שם ניתן למצוא את תקנון הלימודים לתואר השני (ציונים,
בחינות מועדים חריגים ועוד) .השנתון נמצא באתר האוניברסיטה.
 .5מומלץ לעיין באיגרת לתלמיד ,שם ניתן למצוא הנחיות בנוגע לרישום ממוחשב ,תקנון שכר
לימוד ,תווי חניה ,כרטיס סטודנט ,מעונות ודיור ,לוח שנת הלימודים תשע"ט ועוד.
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