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רישום לקורסים והנחיות לתואר שני  -סמסטר א' תשע"ח
סמסטר א' תשע"ח יחל ביום ראשון ,ב' בחשון תשע"ח22.10.2017 ,
הרישום לקורסים לכל מחלקות ויחידות הפקולטה מתקיים באינטרנט לפי הסדר הבא:
 12.09.2017משעה  14:00עד שעה .23:59
 13.09.2017משעה  10:30עד שעה  14:00ומשעה  16:00עד שעה .23:59
 14.09.2017משעה  14:00עד שעה .23:59
תקופת השינויים תתקיים החל מיום א'  22.10.2017מהשעה  .08:00ניתן לערוך שינויים באופן רצוף עד יום א'
 05.11.2017בשעה .13:00
כתובת לביצוע רישום לקורסים http://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx
יש לבחור את הפקולטה למדעי ההנדסה ,ובעזרת שם משתמש ,סיסמה ומספר תעודת זהות יש לבצע את
הרישום .סטודנט שאין לו שם משתמש וסיסמה עליו לפנות באמצעות האינטרנט ל"פתיחת חשבון משתמש" בו
צריך לרשום את מספר תעודת הזהות ואת  4הספרות המופיעות בתחתית הודעת הקבלה .אפשרות אחרת היא
לפנות לחדר  1בבניין . 62
רשימת הקורסים הניתנים באותו סמסטר מפורסמת באתר האינטרנט :לסטודנטים ,מידע אקדמי ,מערכת שעות
למחלקה .https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
תאריכי בחינות סמסטר מפורסמים בקישור לוח בחינות אישי ורישום למועד ב' ,להלן:
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP:14995140016512
ייתכנו עדכונים בתאריכי הבחינות .יש להתעדכן בדבר תאריכי הבחינות בקורסים עד לפני תום תקופת השינויים
לכל המאוחר ,במידה ויש חוסר במידע ,ניתן לפנות לרכזת הבחינות בפקולטה בדוא"ל miriamd@bgu.ac.il :
יחידת הבחינות האוניברסיטאית תפרסם את מועדי הבחינות לא יאוחר מ  72 -שעות לפני תום תקופת השינויים
)נוהל בחינות אוניברסיטאי ,סעיף  .(6.4להלן קישור לנוהל בחינות אוניברסיטאי באתר מזכירות אקדמית:
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
בחינות מועד מיוחד לסמסטר א' תשע"ח יחלו בתאריך  25.3.2018ובמהלך סמסטר ב' תשע"ח.

לתשומת לב :מומלץ להירשם לפחות ל 6 -נק"ז על מנת לנצל בצורה טובה ביותר את שכר
הלימוד.

הנחיות כלליות:
סטודנט במעמד "משלים לקראת תואר שני" חייב לסיים את ההשלמות בשנה הראשונה ללימודיו.
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סטודנט במעמד "מן המניין" במסלול של עבודת גמר צריך להגיש את המסמכים הבאים :קביעת מנחה ונושא
מחקר עד תום הסמסטר הראשון ללימודיו ,הצעת תוכנית מחקר עד תום הסמסטר השני ,דו"ח התקדמות בסוף כל
סמסטר עד הגשת עבודת הגמר.
סטודנט במעמד מן המניין חייב להירשם בשנה השנייה לקורס עבודת גמר שמספרו :קוד מחלקה 6001-2-
)בהנדסה כימית ,363-2-6011 :במסלול אבטחת מרחב מקוון  -( 372-2-6002אם לא הגיש את עבודת הגמר ,על
הסטודנט להירשם בסמסטר העוקב לקורס כתיבת עבודת גמר שמספרו :קוד מחלקה .7777 -2-
סטודנט במעמד "מן המניין" במסלול של סמינר מסכם חייב להירשם בסמסטר האחרון לקורס :קוד מחלקה -2-
.8811
משך הלימודים לתואר שני הוא שנתיים ) 4סמסטרים(.
על הסטודנט לשלם את מקדמת שכר הלימוד לפני ביצוע הרישום  ,לפי התאריך הנקוב בשובר התשלום .לצורך
בירורים יש לפנות למדור חשבונות סטודנטים .בטלפון 08-6461600
הרישום לקורסים הינו באחריות הסטודנט בהתאם לתוכנית הלימודים .על כל סטודנט לוודא שהקורסים אליהם
נרשם מופיעים בתדפיס הרישום .יש להוציא תדפיס רישום לקורסים לאחר כל שינוי.
אישורי לימודים של אותו סמסטר ניתן להפיק באופן עצמאי וללא תשלום באמצעות האינטרנט ,במעמד רישום
לקורסים .אישורים המונפקים על ידי מזכירות הפקולטה כרוכים בתשלום.
סטודנט הלומד קורס ממחלקה אחרת – ברמה של תואר שני חייב לקבל את אישורו של מרצה הקורס בנוסף
לאישורו של המנחה ושל יו"ר ועדת הוראה .ביצוע רישום הקורסים יתבצע על ידי מזכירות הפקולטה בתקופת
השינויים.
סטודנטים שלא ערכו רישום לקורסים עד תום תקופת השינויים ולא ביקשו חופשת לימודים ,יופסקו
לימודיהם .החזרה ללימודים תתבצע דרך מדור רישום.
לאחר תום תקופת השינויים לא תתאפשר הוספה או ביטול של קורסים.
מומלץ לסטודנטים לקרוא את שנתון הפקולטה ,נהלי לימודים לתואר שני.
התקשרות מזכירות הפקולטה עם הסטודנטים תתבצע דרך כתובת האי-מייל האוניברסיטאי של הסטודנט
בלבד.
צוות מזכירות הפקולטה ישמח לענות לכל שאלה .
בברכת שנת לימודים פורייה,
ריטה אלטרס ,טלפון  , 08-6461215מייל altaras@bgu.ac.il
מחלקות :חשמל ומחשבים ,מכונות ,חומרים ,בניין ,גרעינית ,מערכות תקשורת ,מכטרוניקה ,אנרגיה,
אלקטרואופטיקה.
ג'ני רוקביצין ,טלפון  ,08-6477137מייל jenyr@bgu.ac.il
מחלקות :ביורפואית ,ביוטכנולוגיה ,מערכות מידע ,ניהול והנדסת בטיחות ,סביבתית ,כימית ,תעשיה וניהול.

