שנה א'  -מסלול פברואר יום תשע"ט  -סמסטר ב'
שעה/יום
09:00-10:00

ראשון

10:00-11:00

שני
09:30-12:00
דיני חוזים
ד"ר אורי בן
אוליאל
(עם יום)

11:00-12:00
12:00-13:00

12:30-14:00
תורות מוסר
ד"ר רועית דהן
(עם יום)

14:00-15:00

14:30-16:00
כתיבה וחשיבה
במשפט
עו"ד מיכל
אהרוני
(יחד עם
פברואר ערב)

13:00-14:00

15:00-16:00

שלישי
אנגלית רמת
בסיסי
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

רביעי
09:00-11:30
דיני חוזים
ד"ר אורי בן
אוליאל
(עם יום)
12:00-15:30
מבוא לתורת
משפט
ד"ר
אבישלום
וסטרייך
(עם יום)

חמישי

אנגלית רמות
בסיסי/
מתקדמים א'/
מתקדמים ב'
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

שישי
8:00-13:30
דיני
עונשין
פרופ' רינת
קיטאי
(עם
פברואר
ערב)

יום/שעה
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

16:00-17:30
משפט
וכלכלה
פרופ' יעד
רותם
(עם יום)

16:00-17:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

17:00-18:00

18:00-19:00

18:00-19:00

19:00-20:00

19:00-20:00

20:00-21:00

20:00-21:00

21:00-22:00

21:00-22:00

שנה א'  -מסלול פברואר יום תשע"ט
סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 30/06/2019-20/09/2019
שעה/יום
08:00-09:00

ראשון

09:00-10:00

שני

שלישי

רביעי

9:00-12:30
דיני חוקה
פרופ' עידו
פורת

10:00-11:00

09:00-10:00
10:00-13:30
משפט
השוואתי
ד"ר רונית
דוניץ קידר

11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

13:00-14:30
תרגול דיני
חוקה
פרופ' עידו
פורת

14:00-15:00

17:00-18:00
18:00-19:00

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

15:00-16:00
16:00-17:00

חמישי

שישי

יום/שעה
08:00-09:00

15:00-16:00
16:30
אנגלית
(פתיחת
הרמות
מותנית
בכמות
הנרשמים)

16:30
אנגלית
(פתיחת
הרמות
מותנית
בכמות
הנרשמים)

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

19:00-20:00

19:00-20:00

20:00-21:00

20:00-21:00

21:00-22:00

21:00-22:00

הערות למערכת
•

המערכת כפופה לשינויים.

•

שיעורי השלמה ,שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

• בשנה השניה הסטודנטים ישתלבו במסלולים הקיימים.
לימודי אנגלית
• מיון לרמות בקורס אנגלית נעשה כמתחייב מהוראות המועצה להשכלה גבוהה ע"י בחינה חיצונית (אמי"ר,
אמיר"ם ,פסיכומטרי) .ניתן להבחן באמצעות המרכז האקדמי בתאום מראש ובתוספת תשלום כמקובל.
•

פתיחת הרמות באנגלית מותנית במספר נרשמים מינימלי .במידה שלא יהיו מספיק נרשמים לא יפתחו כל
הרמות והתלמידים ידרשו להשתבץ לרמות הקיימות גם אם אינן נלמדות בימי הלימוד של המסלול אליו הם
משתייכים.

•

תלמידים שבסיום שנה א' לא השיגו רמת פטור באנגלית ,ישתבצו לקורסים הקיימים בסמסטר קיץ או בשנה
שלאחר מכן.

• על-פי הוראות המועצה להשכלה גבוהה ,ניתן ללמוד כל קורס (למעט רמת "מתקדמים ב'") בחינם באופן מקוון
(באמצעות פלטפורמה מיוחדת שהקימה האוניברסיטה הפתוחה) ולהיבחן בבחינות של המרכז הארצי לבחינות
והערכה .פרטים על הבחינה ואופן ההרשמה ניתן לקבל באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה.
• על סטודנט המעוניין לשמור לעצמו מקום בקורסי האנגלית הניתנים במרכז האקדמי להירשם לקורס עד
לתאריך  .13.02.19הקבלה לקורסי האנגלית לאחר תאריך זה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
• תלמידים שבסיום שנה א' לא השיגו רמת פטור באנגלית ,ישתבצו לקורסים הקיימים בשנה שלאחר מכן.

יום הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיים בתאריך
 12/02/19שעה מדוייקת תפורסם בהמשך .הנוכחות חובה.

שנה א'  -מסלול פברואר ערב תשע"ט  -סמסטר ב'
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00

ראשון

שלישי

שני

רביעי

חמישי

10:00-11:00
11:00-12:00

שישי
8:00-13:30
דיני עונשין
פרופ' רינת
קיטאי
(עם פברואר
ערב)

יום/שעה
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

12:00-13:00

12:00-13:00

13:00-14:00

13:00-14:00

14:00-15:00

14:30-16:00
כתיבה וחשיבה
במשפט
עו"ד מיכל אהרוני
(יחד עם פברואר
יום)
16:30-18:00
משפט וכלכלה
ד"ר אורי בן
אוליאל
(עם ערב)

15:00-16:00

16:00-17:00
17:00-18:00

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

אנגלית
רמת בסיסי
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

18:15-21:45
משפט השוואתי
פרופ' פבלו לרנר
(עם ערב)

21:00-22:00

14:00-15:00
15:00-16:00

16:30-18:00
תרגול בדיני
חוקה
(עם ערב)
אנגלית
רמות
בסיסי/
מתקדמים
א'/
מתקדמים
ב'
(פתיחת
הרמות
מותנית
במספר
הנרשמים)

16:00-17:00
17:00-18:00

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

18:30-21:45
דיני חוקה
ד"ר אסף הראל
(עם ערב)

21:00-22:00

שנה א'  -מסלול פברואר ערב תשע"ט
סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 30/06/2019-20/09/2019
שעה/יום
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי
8:00-14:00
דיני חוזים
ד"ר אורי בן
אוליאל

יום/שעה
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

12:00-13:00
13:00-14:00

12:00-13:00
13:00-14:00

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

16:30
אנגלית רמות
מתקדמים א'/
מתקדמים ב'
(פתיחת הרמות
מותנית בכמות
הנרשמים)

17:30-19:00
תורות מוסר
ד"ר רועית דהן
(עם ערב)

19:15-20:45
תורת משפט
ד"ר אבישלום
וסטרייך
(עם ערב)

16:30
אנגלית רמות
מתקדמים א'/
מתקדמים ב'
(פתיחת הרמות
מותנית בכמות
הנרשמים)
19:15-20:45
תורת משפט
ד"ר אבישלום
וסטרייך
(עם ערב)

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

הערות למערכת
•

המערכת כפופה לשינויים.

•

שיעורי השלמה ,שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

• בשנה השניה הסטודנטים ישתלבו במסלולים הקיימים.
לימודי אנגלית
• מיון לרמות בקורס אנגלית נעשה כמתחייב מהוראות המועצה להשכלה גבוהה ע"י בחינה חיצונית (אמי"ר,
אמיר"ם ,פסיכומטרי) .ניתן להבחן באמצעות המרכז האקדמי בתאום מראש ובתוספת תשלום כמקובל.
•

פתיחת הרמות באנגלית מותנית במספר נרשמים מינימלי .במידה שלא יהיו מספיק נרשמים לא יפתחו כל
הרמות והתלמידים ידרשו להשתבץ לרמות הקיימות גם אם אינן נלמדות בימי הלימוד של המסלול אליו הם
משתייכים.

•

תלמידים שבסיום שנה א' לא השיגו רמת פטור באנגלית ,ישתבצו לקורסים הקיימים בסמסטר קיץ או בשנה
שלאחר מכן.

• על-פי הוראות המועצה להשכלה גבוהה ,ניתן ללמוד כל קורס (למעט רמת "מתקדמים ב'") בחינם באופן מקוון
(באמצעות פלטפורמה מיוחדת שהקימה האוניברסיטה הפתוחה) ולהיבחן בבחינות של המרכז הארצי לבחינות
והערכה .פרטים על הבחינה ואופן ההרשמה ניתן לקבל באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה.
• על סטודנט המעוניין לשמור לעצמו מקום בקורסי האנגלית הניתנים במרכז האקדמי להירשם לקורס עד
לתאריך  .13.02.19הקבלה לקורסי האנגלית לאחר תאריך זה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
• תלמידים שבסיום שנה א' לא השיגו רמת פטור באנגלית ,ישתבצו לקורסים הקיימים בשנה שלאחר מכן.

יום הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיים בתאריך
 12/02/19שעה מדוייקת תפורסם בהמשך .הנוכחות חובה.

