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הנחיות רישום לקורסים לתלמידי תואר שני
סמסטר א' תשע"ט
בהמשך להנחיות שקיבלתם מהפקולטה למדעי הטבע להלן עדכון חשוב נוסף בנוגע לתוכנית הלימודים:
תלמידי תואר שני אשר החל ללמוד בסמסטר א' בשנת הלימודים תשע"ט ,חייב להשתתף ב 3 -סמינרי
מחקר.
רשימת קורסי בחירה לתלמידי תואר שני במדעי המחשב נמצאת באתר המחלקה.

עדכון לגבי שינוי בתכנית הלימודים לתלמידי המחלקה למדעי המחשב וותיקים:
הקורס "מבוא לסיבוכיות חישוב" ( ,)202.2.1111שהיה קורס חובה לפי שנתון עבור תלמידים וותיקים,
בוטל כקורס חובה במגמות:
מדעי המחשב ,ביו-אינפורמטיקה ,בינה מלאכותי ומערכות תכנה אוטונומיות.
שימו לב -
סטודנטים וותיקים שהחלו את לימודיהם לתואר שני במגמות שפורטו לעיל ואשר טרם למדו את הקורס
"מבוא לסיבוכיות חישוב"  -אינם נדרשים ללמוד אותו .הנכם נדרשים ללמוד קורס בחירה אחר במקום
קורס החובה מבוא לסיבוכיות חישוב.
סטודנטים וותיקים שהחלו את לימודיהם לתואר שני במגמות שפורטו לעיל ואשר נכשלו בקורס "מבוא
לסיבוכיות חישוב" – אינם נדרשים לחזור על הקורס .הנכם נדרשים ללמוד במקום הקורס סיבוכיות
חישוב קורס בחירה נוסף.

תלמידים מלגאים!!!!
 עליכם להירשם בשנתכם הראשונה ללימודים עד  50%מסה"כ נק"ז להשלמת התואר השני ( 21נק"זללומדים לתואר של  42נק"ז ו 19.5-נק"ז ללומדים לתואר של  39נק"ז) ,נא לא להירשם לפחות מ-
 5.5נק"ז בכל סמסטר.

 חובה להשתתף בסדנת הוראה לסגל זוטר ,להלן קישור לכל המידע בנושא:http://in.bgu.ac.il/academicdev/Pages/basic_workshop.aspx

תזכורת לגבי מדיניות סמינרים:
 .1במהלך התואר השני חייב להשתתף בשלושה סמינרי מחקר (סה"כ  3נק"ז) ,מתוכן לפחות
"סמינר מתקדם" אחד וקורסים נוספים מבין קולוקוויום המחלקתי או "סמינר מחקר".
 .2קורס "סמינר מתקדם" איננו קורס "סמינר מחקרי" אצל המנחה.
 .3תלמיד יכול להירשם לכל סמינר מחקרי שניתן במחלקה (לאו דווקא אצל המנחה שלו)
ובלבד שיש לו הידע הנדרש על מנת להשתתף בסמינר .לפיכך על התלמיד לקבל את אישור
המרצה להירשם לקורס.
תזכורת כללית:


שעות הקבלה של יו"ר ועדת הוראה ,ד"ר גרא וייס ,בסמסטר א' תפורסמנה
לפני תחילת הסמסטר.



קבלת סטודנטים מחוץ לשעות הקבלה בתיאום בדוא"ל בלבד.



טפסים חתומים (סטודנט+מנחה) ניתן לשלשל לתא הדואר של ד"ר גרא וייס.



ניתן להתעדכן בקישור מטה לגבי לו"ז התקדמות במחקר

http://in.bgu.ac.il/teva/Pages/SecondDegree/Steps.aspx


במהלך התואר השני יש להירשם לקורס עבודת גמר בן  15נק"ז .ניתן לפצל את
הרישום על פני מספר סמסטרים.



מלבד אתר המחלקה ,אתר הפקולטה למדעי הטבע מכיל מידע מועיל לתלמידים
(טפסים ,הנחיות ,וכד').

http://in.bgu.ac.il/teva/Pages/AdvancedStudies/AdvancedStudies.aspx
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