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אנא קראו את הדגשים לגבי מבנה תוכנית ההשלמות לתואר שני באוניברסיטת תל אביב ואופן 
 הלימוד בה, וסמנו שהבנתן.ם אותם. 

פרטים מלאים אודות מאפייני התוכנית )כולל פירוט לגבי הנקודות המופיעות כאן( ניתן למצוא 
 .כאן

 
תכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית בבית הספר לעבודה  - היקף הלימודים .א

ימים )יום לימודים  3שנים; בשנה הראשונה לומדים  3אביב אורכת סוציאלית באוניברסיטת תל 

-3לימודי השלמה בלבד(; בשנה השניה  –שעות כל אחד  8ימי הכשרה מעשית בני  2יום ד' + 

לימודי  –שעות כל אחד  8ימי הכשרה מעשית בני  2ד' + -ימי לימודים, ימים ב' ו 1-2ימים ) 4

 ד' + לימודי תואר שני(. -ימי לימודים )ימי ב' ו 1-2השלמה + תואר שני(; בשנה השלישית 
 התוכנית נלמדת ברצף, ולא ניתן לפצל לימודים או ללמוד חלק מהתוכנית. 

ההכשרה המעשית מתבצעת במסגרות שנקבעות על  - הכשרה מעשית בשנתיים הראשונות .ב

ההכשרה  ידי מדור הכשרה מעשית בבית הספר לעבודה סוציאלית בלבד. הבחירה באפשרויות

המעשית נעשית לפני כל שנת לימודים, מתוך האפשרויות הקיימות בכיתה בה משובצים 

 הסטודנטים. מסגרות ההכשרה המעשית הן באזור המרכז )המורחב( בלבד. 
אין אפשרות להכשרה מעשית באזורים אחרים. איננו מתחייבים למסגרת הכשרה מעשית 

 הקרובה למקום המגורים. 
ת הלימודים בשלוש השנים מורכבת משכר לימוד על לימודי ההשלמות עלו - שכר לימוד .ג

 וההכשרה המעשית, ובנוסף, שכר לימוד מלא לתואר שני. 
 240%ש"ס השלמות = 48עבור כל שעת השלמה,  5%סך שכר הלימוד בתכנית )שלוש שנים( 

 שכ"ל עבור תואר שני  200%שכ"ל ובנוסף 
השני, תלמידי תכנית ההשלמות יכולים לבחור ללמוד במסגרת לימודי התואר  - מסלולי לימוד .ד

במסלול האינטגרטיבי לטיפול והתערבות, או במסלול זכויות אדם ומדיניות בלבד. ניתן לבחור 

 ללמוד תואר שני עם תזה, או ללא תזה, בכל אחד משני מסלולים אלו. 
 הבחירה במסלולי הלימוד לתואר שני היא בסיום השנה הראשונה ללימודים. 

 
 קראתי והבנתי את מאפייני הלימודים בתכנית ההשלמות 

 
 ______________ מס' ת. זהות 
 ______________ שם משפחה

 ______________ שם פרטי
 ______________  חתימה 
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