בעקבות הלא נודע

המרכז האוניברסיטאי לייעוץ
בבחירת מקצוע
דקאנט הסטודנטים
ע״ש רות ואלן זיגלר

פרטים בנושאי רישום
וקבלה לאוניברסיטה:
מידע והרשמהgo.tau.ac.il :
ובמוקד כל האוניברסית"א
דוא"לim@tau.ac.il :
טלפון03-6405550 :

tau2go

אוניברסיטת תל אביב

מה באפשרותי ללמוד?
מה כדאי לי ללמוד?
מה מתאים לי ללמוד?
•ייעוץ טלפוני (ללא תשלום)
•ייעוץ חד־פעמי
•ייעוץ מלא
•ספריית מקצועות
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שירותי המרכז לייעוץ
המרכז לייעוץ לימודי ומקצועי שבדקאנט הסטודנטים באוניברסיטת
תל אביב מעניק שירותי ייעוץ למתלבטים בבחירת מסלול לימודים ומקצוע.
מטרת הייעוץ היא לסייע בבחירה נאותה ולאפשר תכנון ההתפתחות
העתידית ,תוך היכרות עצמית טובה יותר והכרת האפשרויות הלימודיות
והמקצועיות הקיימות .השירות ניתן על ידי צוות מקצועי של פסיכולוגים
ויועצים תעסוקתיים בעלי ניסיון רב בעולם ההשכלה הגבוהה.

מה אנחנו מציעים לך?
• ייעוץ מלא
הייעוץ המלא מיועד לפונים שאינם יודעים או מתלבטים בנוגע לכיוון
הלימודים והתעסוקה המתאים להם.
הייעוץ כולל שלוש פגישות ויום מבחנים:
	•שיחה אישית מקדימה – שמטרתה היכרות עם הפונה ובירור הרקע
לפנייה

• ייעוץ טלפוני (ללא תשלום)

	•מערכת מבחנים מקיפה הכוללת מבחני יכולת ,נטיות ואישיות

על סמך מילוי שאלון קצר במחשב ,מתקיימת שיחה טלפונית קצרה
של כ־ 10דקות עם מידענית של המרכז לייעוץ .בשיחה זו ניתן לערוך
התייעצות קצרה ולענות לשאלות ממוקדות כגון ההבדלים שבין
תחומי לימוד ,אפשרויות לשילוב חוגים או הפניה לגורם מסייע רלוונטי.

	•שיחות משוב וסיכום – לאחר המבחנים מתקיימות שתי שיחות
אישיות למשוב ולקבלת החלטה
עלות הייעוץ המלא.₪ 1,350 :
המחיר לחיילים משוחררים עד  5שנים₪ 950 :
המחיר לסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב₪ 750 :

• ספריית המקצועות
מתלבטים מה ללמוד?

• ייעוץ חד־פעמי

רוצים לדעת על אפשרויות תעסוקה לאחר סיום הלימודים?

ייעוץ זה מתאים למתלבטים אשר שאלת הייעוץ שלהם ממוקדת דייה
(למשל ,מתלבטים בין שתי אלטרנטיביות לימודיות) וניתן לייעץ להם
על סמך נתוני הרקע שלהם.

בספרייה הייחודית מסוגה ניתן למצוא מידע על כל המקצועות ותחומי
הלימוד הקיימים באוניברסיטה – מהות המקצוע ,התכונות הנדרשות,
מצב התעסוקה ,תנאי העבודה וכו׳ .הספרייה מנוהלת על ידי מידענית
מומחית בתחום הלימודים וההשכלה.

במסגרת הייעוץ ניתן לסייע לפונה לארגן את המידע על עצמו ועל
התלבטויותיו ולהצביע על האפשרויות הלימודיות והמקצועיות
הפתוחות בפניו.
עלות ייעוץ חד־פעמי.₪ 350 :

המרכז לייעוץ

ביקור בספריית המקצועות כרוך בתשלום של .₪ 75
לסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב השימוש בספרייה אינו כרוך
בתשלום.

ספריית המקצועות

טל׳03-6409692 :

בניין מיטשל ,חדר 235

דוא״לyeutz@tauex.tau.ac.il :

ימים א׳ ,ה׳ 13:30-9:30

בניין מיטשל ,חדר 214
ימים א׳–ה׳13:30–8:30 ,

ימים ב׳ ,ד׳ 18:00-9:30

