
א"ייעוץ ורישום תשע  
 

א בלבד .ו מ. א. בהלומדים לתואר תלמידי החוג לספרות עברית והשוואתית   
 בתאריכים יירשמו באופן עצמאי לקורסי הלימוד באמצעות טופס ממוחשב) לא כולל השלמות(

:)א"רישום ממוחשב מכתב לסטודנטים תשע-דף הבית-הנחיות באתר החוג לספרות (הבאים  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  שינויים במערכת

כל יום מהתאריך המצויין בטבלה ) באישור החוג בלבד. א.מ(תלמיד יוכל לערוך שינויים במערכת 
ועד    10.10.10 -והחל מ,  בבוקר למחרת7:00 עד 22:00בין השעות , מיועד לשנתון שלוה

ביום האחרון  .  למחרת07.00 ועד 16.00 המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה  24.10.10
  .  עד חצות בלבד24.10

  

  ייעוץ אישי
  )'שנה ב (מתקדמים. א.מתלמידי  החוג יקיים יעוץ מרוכז ל9:30-13:00 בין השעות 13.9.10' בביום 

  מגדל אשכול, 1808חדר , 18קומה  ,במזכירות החוג לספרות
  

 –' שנה א (חדשים. א.מהחוג יקיים יעוץ מרוכז לתלמידי  9:30-13:00 בין השעות 14.9.10' ביום ג 
תלמידים , )א"בתשע. א.כולל  תלמידים שסיימו חובת ההשלמות ומתקבלים כתלמידים מן המניין למ

   לימודי מחקר מקדים, ודוקטורט) 122150-10-01ל "תו(א "בתשע. א.השלמות למשהתקבלו ל
  הםתלמידים המחדשים לימודיאו 

  מגדל אשכול, 1808חדר , 18קומה  ,במזכירות החוג לספרות
  
  

  :ליום הייעוץ יש להביא
  ) שובר חתום(קבלה על תשלום ראשון . 1
  תדפיס קורסים וציונים עדכני . 2
  )לא ניתן להבטיח מקום בקורסים המבוקשים(א "מערכת אישית אופטימלית לתשע. 3
  גבריאל צורן' פרופ, ר הוועדה החוגית"ציון בעיות מיוחדות או בקשות הדורשות את אישור יו. 4
  
  

ץ ביתר יעילות בזמן  ככל שתגיעו יותר מוכנים כך נוכל לבצע את היעו– 3אנא הקפידו על סעיף 
  . לטובת כולםהקצר ביותר

  
  :הערות
) 'שנה ג(הנדרשים להרשם להגשת עבודות בלבד  )עם תיזה(במסלול א . א.מתלמידי  1

  .אין צורך להגיע ביום הייעוץ, מתבקשים לפנות למזכירות החוג
  

  קורסים, מידע לסטודנטים, באתר החוג לספרותומערכת השעות רשימת הקורסים  2
htm.info-student/il.ac.haifa.literature://http 

  
 
  סטודנטים, סרטוני הדרכה לרישום ממוחשב נמצאים באתר האוניברסיטה 3

html.index/movies/heb_html/html/il.ac.haifa.www://http  
  

תלמיד שלא יוכל להגיע ביום הייעוץ . יתן להפנות למזכירות החוגנבקשות מיוחדות או שאלות 
 ל " באמצעות הדואמתבקש גם הוא ליידע אותי בהקדם למציאת פתרון

il.ac.haifa.univ@1mliebst  
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 ' שנה א-. א.מ 13-15 03/10/2010
 ' שנה ב-. א.מ 13-15 21/09/2010


