
האוניברסיטה הפתוחה - לממש את הפוטנציאל שלך!

האוניברסיטה הפתוחה היא אחת משמונה האוניברסיטאות בארץ, ולומדים בה כ-46,000 סטודנטים. 
 גישתה הייחודית מושתת על קבלה ללימודים ללא תנאים מוקדמים וחתירה למצוינות אקדמית. 

תנאי הלימוד המיוחדים באוניברסיטה הפתוחה מאפשרים לסטודנטים ללמוד במקום ובמועד הנוחים 
להם, בלי לוותר על הקריירה, על חיי המשפחה ועל חיי חברה בתקופת הלימודים.

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לסטודנטים לימודים מרחוק במגוון שיטות הוראה, עם ליווי צמוד של 
סגל ההוראה לדרגיו השונים. הסטודנטים מוזמנים לקבל ייעוץ והדרכה במיומנות למידה ותמיכה במהלך 

הלימודים, במערך ייעוץ אקדמי והדרכה בלמידה.

כל אחד יכול!
אם ברצונכם ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לקראת תואר ראשון, כל שעליכם לעשות הוא להירשם 

לקורס הראשון. ההרשמה אינה מותנית בהצגת תעודת בגרות, במכינה קדם-אקדמית או בעמידה במבחן 
 הפסיכומטרי. הנרשמים לאוניברסיטה הפתוחה אינם נדרשים להוכיח הישגים לימודיים מן העבר. 

 עם זאת למרות תנאי הקבלה הגמישים, רמת הלימודים היא ללא פשרות - גבוהה ביותר. 
באוניברסיטה הפתוחה לומדים זה לצד זה סטודנטים שאינם בעלי תעודת בגרות, כאלו שלא ניגשו 

לבחינה הפסיכומטרית, וכן סטודנטים שהוכיחו הישגים גבוהים בציוני הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

בקצב שלך
קצב הלימודים באוניברסיטה הפתוחה הוא אישי במידה רבה, ונקבע על ידי הסטודנט לפי צרכיו ויכולתו. 

סטודנטים המבקשים להקדיש את עיקר זמנם ללימודים יכולים לסיים את התואר ב-3 עד 3.5 שנים.

מפגשי הנחיה וטכנולוגיות בלמידה
האוניברסיטה הפתוחה מקיימת מפגשי הנחיה קבוצתית בכיתות לימוד ברחבי הארץ. במרבית הקורסים 

יכולים הסטודנטים להשתתף בהנחיה רגילה )אחת לשבועיים-שלושה( או בהנחיה מוגברת )אחת לשבוע 
לערך(, או לא להשתתף במפגשים, לפי בחירתם. יוצאים מכלל זה מפגשי חובה בכמה מן הקורסים.

לכל קורס יש אתר-בית באינטרנט, ובו מידע משלים, הפניות למאגרי מידע ולאתרים באינטרנט הקשורים 
לחומר הלימוד בקורס, חומרי מולטימדיה, וכן פורום המציע אפשרות לתקשורת שוטפת של הסטודנט עם 

צוות ההוראה של הקורס ועם סטודנטים אחרים בקורס.

ליהנות מראש פתוח
כחלק מגישתה הייחודית של האוניברסיטה הפתוחה, כל אדם המעוניין להתעדכן מבחינה מקצועית 

ולהרחיב את הדעת ואת האופקים, לאו דווקא במסגרת הלימודים לתואר, מוזמן להירשם לאוניברסיטה 
הפתוחה. אפשר לבחור קורסים יחידים או חטיבת קורסים, במטרה ליהנות, להתפתח ולהרחיב את 

הדעת, ללא כל קשר ללימודי תואר מוגדרים.

 תחומי הלימוד במרכז האקדמי
של האוניברסיטה הפתוחה במודיעין

תואר ראשון
•  מדעי החברה - כלכלה, ניהול, חשבונאות, תקשורת, מדעי הקוגניציה, מדיניות ציבורית, 

סוציולוגיה, חינוך, פסיכולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין לאומיים.
• מדעים - מתמטיקה, מדעי המחשב, מדעי הטבע והחיים: פיסיקה, גיאולוגיה, מדעי החיים.
•  מדעי הרוח - מדעי היהדות, היסטוריה, לימודי המזרח התיכון, פילוסופיה, ספרות, מקרא, 

תולדות האמנות, מוסיקה, קולנוע, בלשנות, לשון עברית, תיאטרון.

תואר שני
)M.B.A.( מינהל עסקים •

)M.A.( לימודי דמוקרטיה בין תחומיים •
)M.A.( "חינוך במגמות "טכנולוגיות למידה" ו"מערכות למידה •

)M.A.( לימודי תרבות •
 רשימה מפורטת ומעודכנת של מסלולי הלימוד והתארים אפשר למצוא בידיעון האקדמי

.www.openu.ac.il/degrees :וכן באתר באינטרנט

הרכבת תכנית לימודים אישית
נוסף על לימודים לקראת התארים המפורטים, מעניקה האוניברסיטה הפתוחה חירות רבה 

בהרכבת תכניות לימודים אישיות.
אם ברצונכם ללמוד בתכנית לימודים אישית, רצוי מאוד להיעזר לשם בנייתה ביועצים אקדמיים 

של האוניברסיטה הפתוחה.

מרכז הלימודים במודיעין מציע לך:
• ליווי, ייעוץ אקדמי והדרכה אישית
• סדנאות למידה והדרכות אישיות
• קבוצות לימוד קטנות קרוב לבית

• הנחיה מוגברת
• קמפוס צעיר באווירה נעימה

• אפשרות לשלב עבודה עם לימודים
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