לממש את הפוטנציאל
גם מעבר לים
נפתח עם
קצת רקע

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לדוברי עברית השוהים זמנית או
דרך קבע בחו”ל ללמוד במסגרתה לימודים אקדמיים בשפה העברית.
האוניברסיטה הפתוחה היא אחת משמונה האוניברסיטאות בישראל,
ולומדים בה כ 46,000 -סטודנטים מהארץ ומהעולם.
גישתה הייחודית מושתתת על קבלה ללימודים ללא תנאים מוקדמים
וחתירה למצוינות אקדמית.
האוניברסיטה הפתוחה מציעה לסטודנטים לימודים אקדמיים המשלבים בין
טכנולוגיות הוראה מרחוק באמצעים אינטראקטיביים מקוונים ,לבין למידה עצמית
באמצעות ספרי לימוד ,הנכתבים בידי בכירי החוקרים בארץ.

ליהנות מראש פתוח

רוצים להרחיב את הדעת? להעמיק ידע מקצועי? להשכיל בתחומים חדשים?
אפשר לבחור קורסים יחידים או חטיבות קורסים ,במטרה ליהנות ,להתפתח
ולהרחיב את הדעת.

כל אחד יכול!

אם ברצונכם ללמוד לתואר ראשון ברמה אקדמית גבוהה,
כל שעליכם לעשות הוא להירשם לקורס הראשון באוניברסיטה הפתוחה.
ההרשמה אינה מותנית בהצגת תעודת בגרות ,במכינה קדם-אקדמית
או בעמידה במבחן הפסיכומטרי.

תואר ראשון

כל תחומי
הלימוד
פתוחים

מדעי החברה
כלכלה ,ניהול ,חשבונאות ,תקשורת ,מדעי הקוגניציה ,מינהל ומדיניות ציבורית,
מדעי ההתנהגות ,סוציולוגיה ,חינוך ,פסיכולוגיה ,מדע המדינה ,יחסים בין-לאומיים.
מדעי הרוח
מדעי היהדות ,היסטוריה ,לימודי המזרח התיכון ,פילוסופיה ,ספרות ,מקרא,
תולדות האמנות ,מוסיקה ,קולנוע.
מדעים
מתמטיקה ,מדעי המחשב ,מדעי הטבע ,פיסיקה ,כימיה ,מדעי החיים,
ביוטכנולוגיה.
הנדסה
הנדסת תעשייה וניהול ,הנדסת תוכנה.

אפיקי מעבר

אפיקי המעבר מאפשרים למעוניינים בכך להתחיל את הלימודים לתואר ראשון
במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ,ולאחר לימוד מקבץ קורסים
להחליט האם לעבור לאוניברסיטה אחרת לשם השלמת התואר ,או להשלים את
הלימודים לתואר באוניברסיטה הפתוחה.
האוניברסיטאות שאליהן יש אפיקי מעבר מתחייבות לקבל לתוכניות הלימוד
שבהסדר כל סטודנט שילמד באוניברסיטה הפתוחה את מקבץ הקורסים המתאים
שנקבע מראש ,וישלים אותו ברמת הציונים הנדרשת ,ללא תלות בציוני הבגרות
שלו וללא דרישה למבחן הפסיכומטרי.
הלימודים באוניברסיטה הפתוחה יקצרו את משך הלימודים לתואר באוניברסיטה
האחרת בכשנה.

רשימה מפורטת ומעודכנת של אפיקי המעבר תמצאו כאן:

/http://www.openu.ac.il/afik

הדרך לתואר השני פתוחה

סטודנטים בעלי תואר ראשון מכל מוסד אקדמי מוכר ,יכולים להגיש מועמדות
ללימודי תואר שני במגוון תחומי לימוד באוניברסיטה הפתוחה.
הקבלה ללימודי התואר השני מותנית בעמידה בדרישות קבלה.
תואר שני
מדעי המחשב ()M.Sc.
מינהל עסקים ()M.B.A.
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ()M.A.
לימודי תרבות()M.A.

רשימה מפורטת ומעודכנת של מסלולי הלימוד והתארים:

www.openu.ac.il/degrees
חלק ממסלולי הלימוד לא ניתן ללמוד במסגרת לימודי חו”ל.

איך לומדים
מחו”ל ?

הלימודים באוניברסיטה הפתוחה משלבים בין טכנולוגיות הוראה מרחוק לבין ספרי
לימוד ,ועל כן שיטת לימוד זו מתאימה גם לסטודנטים המתגוררים בחו”ל .לכל קורס
באוניברסיטה הפתוחה יש אתר-בית באינטרנט ,המהווה קמפוס וירטואלי על כל
מרכיביו – הלימודיים והחברתיים .אתרים אלו מאפשרים קשר ישיר עם צוות ההוראה
והסטודנטים בקורס ,כוללים קבוצות דיון ,חומרי העשרה והמחשה ,הקלטות דיגיטליות
של מפגשים עם צוות הקורס ועוד .בחלק מן הקורסים מתקיימים גם מפגשי הנחיה
אינטראקטיביים בהשתתפות סטודנטים מהארץ והעולם .כל הקורסים באוניברסיטה
הפתוחה כוללים ספרי לימוד שחוברו והותאמו במיוחד ללמידה עצמית ומהווים חלק
בלתי נפרד מהלמידה בקורס.
על מנת לעמוד בדרישות הקורס ,על סטודנטים להגיש במהלך הסמסטר מספר
מטלות ,תרגילים או עבודות מסוגים שונים .בתום כל סמסטר
נערכות בחינות גמר המתקיימות בדרך כלל בנציגויות ישראל בחו”ל
(שגרירויות או קונסוליות).

ייעוץ לקראת הרשמה

באיזו תכנית לימודים לבחור? מה הקורס הראשון? האם ניתן להשלים תואר
שחלקו נלמד במוסד אחר? שאלות נוספות?
כתבו לייעוץ האקדמי של האוניברסיטה הפתוחהyeoots@openu.ac.il :

שכר לימוד

שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה משולם לכל קורס בנפרד ובכל סמסטר
בנפרד .שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה כולל את חומרי הלימוד.

הרשמה מקוונת

סטודנטים חדשים לתואר ראשון ,יכולים להירשם בהרשמה מקוונת באמצעות אתר
האוניברסיטה הפתוחהwww.openu.ac.il/registration-online :
סטודנטים ותיקים יכולים להירשם בהרשמה מקוונת באמצעות שאילתאwww. :
openu.ac.il/sheilta
 אתר ללומדים מחו”לwww.openu.ac.il/overseas :
 אתר האוניברסיטה הפתוחהwww.openu.ac.il :

infodesk@openu.ac.il

