הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה
מערכת דו שנתית – 21.11.2018

• במערכת הדו-שנתית משובצים כל קורסי החובה בכל המסלולים בלימודי הסמכה ובתארים מתקדמים ל4 -
סמסטרים.
• חלק מהקורסים משובצים פעם בסמסטר ,חלק פעם בשנה ,חלק פעם בשנתיים.
• בנוסף לקורסי החובה המופיעים במערכת הדו-שנתית ,יוצעו בכל סמסטר קורסי בחירה.
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