
 

 

 

 בקשה לקבלת פטור

 יש להגיש את הבקשה במייל בלבד

 תאריך _____________           

 שם הסטודנט/ית ___________________________ ת.ז. ________________

 עבורו מוגשת בקשה זו: בחוג לסיעודמידע על קורס הנלמד 

 / הסבת אקדמאים /  אחר________  .B.Aתכנית כללית  )הקף בעיגול(תכנית לימודים: 

 שם הקורס:____________________________________ מס' קורס __________________

 :  ___סמסטר    _____  שנת לימודים:

 :מבוקש  הפטור ם/בגינו במוסד אקדמי אחר בעבר ו/שנלמד ים/מידע על קורס

 (יש להעתיק מגיליון הציונים)

 __________       __________תכנית לימודים:______  מוסד אקדמי בו נלמד: 

 שם הקורס:____________________________________ מס' קורס __________________

 _____:  סמסטר    _____  שם מרצה:_____________________ שנת לימודים:

 :)לסמן בעיגול את המתאים(הצהרה על עמידה בקריטריונים לגבי הקורס שנלמד בעבר 
 

 הקורס נלמד במהלך חמש השנים שקדמו למועד תחילת הקורס              כן  /  לא .1
 כן  /  לא                  לפחות בכל אחד ממרכיבי הקורס  75ציון הגמר בקורס הינו  .2
 הקורס מהווה את ליבת הלימודים בתחום )לדוגמא: מתן פטור מקורס בפסיכולוגיה התפתחותית,  .3

 כן  /  לא  / לא ידוע                              אם נלמד בחוג לפסיכולוגיה,(  ןיינת
   הבקשה לא תאושר –במקרה של תשובה "לא" לאחד הקריטריונים                    

 לבקשה יש לצרף:
 גיליון ציונים רשמי ומפורט )מקור/העתק נאמן למקור( המאושר ע"י המוסד האקדמי בו למדת .1
 ושנת הלימודים , שם המוסד, היקף שעות הלימוד, שם המרצהמספרוסילבוס מפורט של הקורס הנלמד,  .2

 
 ptorimsiud@tauex.tau.ac.il את המסמכים יש להעביר בדוא"ל לכתובת :

 שם מלא+ ת.ז.בו מבוקש הפטור+  שם הקורס ציין בנושא המייל:ליש 

 יש להשתתף בקורס עד לקבלת אישור סופי לפטור

 **שימו לב, לא ניתן לקבל פטור על קורס המוגדר ליבה בסיעוד

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 לשימוש משרדי

     הבקשה הוגשה בתאריך: 

          אישור/דחייה מרצה הקורס:

          אישור/ דחיה ועדת פטורים:
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 מסלול הסבה** -(*)אינם קורסי ליבה ***קורסים עליהם ניתן לקבל פטור 

 

 הערה סמ' שנה  שס שם קורס קוד קורס

0162-7100 
0162-7101 

 אנטומיה ופיזיולוגיה א+ב
 (, במייל אחדיש להגיש כבקשה אחת)

7 
   א' א'

 3 גנטיקה ואמבריולוגיה 0162-7113
   ב' א'

 2 היבטים סיעודיים בתזונה קלינית 0162-7004
   ב' א'

   א' א' 3 כימיה וביוכימיה 0162-7109

   א' א' 3 סטטיסטיקה ושיטות מחקר 0162-7300

   א' א' 2 מבוא לפסיכולוגיה 0162-7220

   א' א' 3 מיקרוביולוגיה, וירולוגיה ואימונולוגיה 0162-7002

   ב' א' 2 פסיכולוגיה התפתחותית 0162-7230

   ב' א' 5 פרמקולוגיה 0162-7111

   ב' א' 3 פתולוגיה כללית וספציפית 0162-7120

   ב' ב' 2 מבוא לאפדמיולוגיה 0162-7218

   ב' ב' 2 פרמקולוגיה קלינית 0162-7219

 7 התנסות במחלקה לרפואה דחופה 0162-7205
 ב' ב'

לפרמדיקים 
 בלבד

 2 כלכלת בריאות 0162-7311
   א' ג'

 1 מערכת הבריאות בישראל 0162-7321
   א' ג'

 

כקורסים שאותם חייבים ללמוד כחלק מהתואר קורסי ליבה: קורסים המוגדרים ע"י מנהל הסיעוד במשרד הבריאות * 

 בסיעוד ולא ניתן לקבל עליהם פטור

 

ptorimsiud@tauex.tau.ac.il ** סטודנט בתכנית הכללית שמבקש להגיש בקשה לפטור מתבקש לפנות לדוא"ל 

 רלוונטייםלקבלת הנחיות ופרטי קורסים  

 

 תשפ"גשנה"ל *** נכון ל
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