הגשת מועמדות ללימודים לתואר שני
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הנחיות להגשת מועמדות

הרבה מעבר לתואר

יש למלא את הטופס בשלמות על שני חלקיו .מילוי חלקי או שגוי עלול לגרום לעיכוב בהמשך הטיפול.
יש לשלם דמי הגשת מועמדות כמפורט בהנחיות ההרשמה.
יש לצרף לטופס את המסמכים המבוקשים )כמפורט להלן( ולשלוח למרכז ההישגים הלימודיים.
מסמכי המועמדות יועברו לוועדת הקבלה ללימודים לתואר שני .תשובה תישלח לאחר קבלת ההחלטה.
הטופס מיועד לנשים ולגברים ,אך למען הפשטות הוא מנוסח בלשון זכר.

מינהל שירותי הוראה
מרכז ההישגים הלימודיים
דרך האוניברסיטה 1
ת"ד  ,808רעננה 4353701
www.openu.ac.il

לשימוש
המשרד

אסמכתא

 .1פרטים של המועמד ותשלום דמי המועמדות  -חובה למלא את כל הפרטים בסעיף זה.
א .תחום התואר המבוקש

לטיפול מרכז ההישגים הלימודיים

ב .פרטים אישיים של המועמד

מספר הזהות ) 9ספרות(.
רק אם אינך בעל אזרחות ישראלית ,רשום מספר דרכון
שם המשפחה באותיות לועזיות )רשום באותיות דפוס(
מספר הטלפון

השם הפרטי

שם המשפחה

השם הפרטי באותיות לועזיות )רשום באותיות דפוס( סטודנט הלומד בחו"ל
 כן

אזור חיוג מספר הטלפון הסלולרי

כתובת

קידומת

חשוב מאוד למלא כתובת  e-mailשמשמשת כלי תקשורת חשוב בין האוניברסיטה לסטודנטים

e-mail

כתובת בארץ  -ימולא רק עלידי סטודנט הלומד בארץ

מס' בית כניסה דירה דוארנע

שם רחוב

ת"ד

תאריך לידה
מין
 זכר  נקבה
מיקוד

תא חלוקה שם היישוב

כ ת ו ב ת ב ח ו " ל  -י מ ו ל א ר ק ע ל  י ד י ס ט ו ד נ ט ה ל ו מ ד ב ח ו " ל )רשום באותיות דפוס(

עיר

רחוב ומספר בית

מיקוד

מדינה

מיקום השגרירות הקרובה ביותר למקום מגוריך

ג .אופן תשלום דמי הגשת מועמדות  -בחר באחת משתי האפשרויות המוצעות להלן:
מק"ט  - Z101-5251מקור

) (1בכרטיס אשראי
נא למלא בדייקנות!
שם בעל
הכרטיס

מספר
כרטיס
האשראי

מס' הזהות של בעל
הכרטיס ) 9ספרות(

תוקף
הכרטיס
עד

) (2בתשלום בבנק הדואר בלבד או בקופת האוניברסיטה הפתוחה
)א( ניתן לשלם את הסכום הכולל בקופת האוניברסיטה הפתוחה או באחד מסניפי בנק הדואר )בלבד( ,לחשבון מספר .4-17898-6
)ב( חובה לחבר לטופס זה עותק מהקבלה על התשלום.

ד .הצהרת המועמד

אני מאשר שכל הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים.

תאריך

חתימה 

 .2פרטים ומידע על המועמד — חובה למלא
א .תחום התואר המבוקש

ב .פרטים אישיים של המועמד

מספר הזהות ) 9ספרות( .רק אם אינך בעל אזרחות
ישראלית ,רשום מספר דרכון

שם המשפחה

השם הפרטי

ג .מגמה מבוקשת
מק"ט  - Z101-5251מקור

מועמד לתואר שני בלימודי דמוקרטיה ,לתואר שני בחינוך או
לתואר שני בהיסטוריה ,רשום מגמה מועדפת .רשום המגמה
המועדפת אינו מחייב ומשמש רק לצרכים פנימיים של האוניברסיטה

ד .פירוט הלימודים האקדמיים הקודמים

ה .מסמכים מצורפים
צרף צילום מאושר של תעודות גמר התואר )או אישור זכאות( ,כולל גליונות ציונים מאושרים כחוק ,או צילומיהם בצירוף אישור נוטריוני.
לחלופין אפשר לצרף צילומי תעודות שאינם מאושרים כחוק ,בתנאי שהמקור יוצג ויאושר במרכז ההישגים הלימודיים באוניברסיטה הפתוחה.
באפשרותך לצרף גם כל מסמך שלדעתך יכול להיות רלוונטי להחלטה על קבלתך ללימודים.
ניתן לאשר מסמכים גם במרכזי לימוד של האוניברסיטה הפתוחה ברחבי הארץ.
יש לצרף מסמכים נוספים בהתאם לדרישות כל תכנית.

