בקשת קבלה ללימודים מתקדמים לשנה"ל תשע"____
סמסטר ____
א .פרטים אישיים
שם משפחה _______________ :שם פרטי_______________ :
מספר זהות (כולל ספרת ביקורת)________________________ :
כתובת פרטית ____________________ :עיר _______________ :מיקוד______________ :
כתובת דוא"ל__________________@____________________ :
טלפון בבית _____________________ :טלפון נייד_______________________ :
ב .לימודים
תואר ראשון
שם המוסד__________________________ :
תאריך סיום הלימודים___________________ :
חוגי  /תחומי הלימוד __________________ .1 :ציון סופי______ :
 __________________ .2ציון סופי______ :
ציון סופי לתואר________ :
אם אינך בוגר/ת האוניברסיטה העברית בפקולטה למדעי הרוח או החברה יש לצרף גיליון ציונים ,ציונים סופיים וזכאות
לתואר בשני העתקים מאושרים.

אם טרם השלמת את לימודי התואר
תאריך משוער לסיום ____________________ :ציון ביניים__________ :
תלמידים שלא סיימו את חובותיהם לתואר הראשון יצרפו אישור על יתרת חובותיהם לתואר וגיליון ציונים מעודכן ,כולל
ציון ביניים.

ג .פרטי הבקשה
מבקש/ת להתקבל ללימודי מוסמך בחוג __________________________
תאריך____________________ :

חתימת התלמיד/ה___________________ :

לשימוש החוג והפקולטה
_____

קבלה ללימודי מוסמך מחקרי

_____

קבלה ללימודי מוסמך לא מחקרי

_____

קבלה ללימודי השלמה בהיקף _____ ש"ש  +קורסי מוסמך

_____

קבלה ללימודי השלמה בהיקף של _____ ש"ש

_____

קבלה ללימודי מוסמך על תנאי (מועמדים שלא סיימו חובותיהם לתואר ראשון)

_____

חייב/ת פטור קביל מלימודי אנגלית כשפה זרה ראשונה

תאריך ____________________ :חתימת יועץ/ת החוג___________________________ :
תאריך ____________________ :חתימת מוסמך בפקולטה________________________ :
הפקולטה למדעי הרוח | מזכירות לענייני תלמידים
הר הצופים ,ירושלים 9190501
טל' | 02-5881077 :פקסoris@savion.huji.ac.il | 02-5881093 :

חובת רישום ותשלום
 כל המועמדים חייבים להחתים יועצי מוסמך במזכירות החוגים על גבי טופס זה
ולהגיש את הטופס במזכירות הפקולטה ,חדר .4319
 כל התלמידים חייבים להירשם גם במשרד לקבלת תלמידים (מלק"ת)  .ניתן להירשם
דרך אתר האינטרנט של האוניברסיטה (בכתובת > )www.huji.ac.il :מלק"ת >
הרשמה מקוונת.
 תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בחו"ל יירשמו במינהל תלמידים במדור
תלמידים מחו"ל (אצל גב' אורית קרקובר).
 תלמידים שלא מצליחים להירשם דרך האינטרנט או תלמידים שמתקבלים לאחר
תקופת השינויים צריכים לקנות ערכת הרשמה באקדמון ספרים ,לשלם את השובר
ולמסור את הניירת במשרד לקבלת תלמידים של האוניברסיטה בבניין גולדשמיט
(סמוך לקפה "ארומה").

הפקולטה למדעי הרוח | מזכירות לענייני תלמידים
הר הצופים ,ירושלים 9190501
טל' | 02-5881077 :פקסoris@savion.huji.ac.il | 02-5881093 :

