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 חתשע" 'בסמסטר  - השלמותו לתואר שני ות/לסטודנטים לקורסים רישוםהנחיות 

 י"ח באדר תשע"ח, 2018מרץ  5 ,שניביום  פתחסמסטר ב' י

 

 :הבאים בימים ובתאריכיםצע הרישום לקורסים יתב

 3012:-23:59בין השעות  11.2.2018ראשון יום 

  16:00-23:59ובין השעות  8:30-12:00בין השעות  12.2.2018י שניום 

  12:30-23:59בין השעות  13.2.2018שלישי יום 

 

 קורסיםהקובץ  , שעות למחלקה מערכת: לביצוע הרישום לקורסים מצ"ב קישורים חשובים ן/לנוחיותכם

 

 סטודנטים/ות שלא יוכלו להירשם לקורסים במועדים אלו, ירשמו בתקופת השינויים.

 מזכירות המחלקה לאיש לפנות  דומהבכל בעיה הקשורה לרישום לקורסים, מקומות בקורסים, קורסים סגורים וכ

 

אשר נקבע  בהם ניתן להירשם לקורסים()ימים ושעות  'חלון זמן אישי'ום לקורסים יבוצע עצמאית בהתאם להריש

 לקורסים.  הרישום יימים לפני מועד 10-כ האישי הזמן ןניתן לצפות בחלו. באופן אקראי

  hsf2@bgu.ac.il  מזכירות הפקולטה בכתובת לאיש לפנות  ,זמן לרישום ןחלו מידה ולא הוגדרב

 

 הראשונים של הסמסטר: בשבועיים תתקיים תקופת השינויים

 08:00-23:59בין השעות  5.3.2018-17.3.2018בין התאריכים 

 0080:-13:00( בין השעות אחרון לשינויים יום) 8.3.20181 ובתאריך

 

 תום תקופת השינויים אחר ל ים/לקורסתתאפשר הרשמה  לא

 

שקיבלו בעת בפעם הראשונה יקלידו את פרטי ההזדהות ההרשמה לאתר  ות/הנכנסים ות/חדשיםות /סטודנטים

 ניתן לשחזרם בקישור ,טרוניר האלקמהודעת הדוא פרטי ההזדהות נשכחו או נמחקואם  ההרשמה לאוניברסיטה.

 .שחזור פרטי הזדהות לסטודנטים חדשים

 ות/שם משתמש וסיסמה מוזמנים ן/לפחות פעם אחת ובידם ההרשמהשניכנסו לאתר  ות/ותיקים ות/סטודנטים

 .שחזור פרטי משתמש - ות/ותיקים ות/איחזור פרטי הרשאה לסטודנטים. להרשמהלהמשיך היישר 

לקבלת  (מדור תמיכת מחשוב) 58בבניין  1ה מזהה לחדר מספר דקיימת אפשרות להגיע עם תעובמידת הצורך, 

  08:00-16:00מים א' עד ה' בין השעות י שעות פעילות המדור: בנושא פרטי ההרשאה שלכם. עזרה

 helpdesk@bgu.ac.il דואר אלקטרוני:,  6477967-08 פקס,  6477171-08טלפון 

 

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/annual/
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/yeutz/
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/yeutz/
mailto:hsf2@bgu.ac.il
mailto:hsf2@bgu.ac.il
https://bgu4u.bgu.ac.il/remind/login.php
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/consulting.html
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/consulting.html
https://tamrur.bgu.ac.il/restore/hlogin.php
https://tamrur.bgu.ac.il/restore/hlogin.php
mailto:helpdesk@bgu.ac.il
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  הכללי והמחקרי בנתיבות /ת לסטודנטיםכלליו חיותנה

. , לפי התאריך הנקוב בשובר התשלוםקודמים טרם הרישום לקורסיםו/או חובות  שכר הלימוד מקדמתאת  יש לשלם *

 .08-6461-600 -לבירורים  .עד למועד שנקבע הוסדר התשלוםלא במידה והרישום יחסם 

 .  (משכר הלימוד המינימלי לסמסטר 25% -כהיקף של לפחות )זכות נקודות  6-לבכל סמסטר * מומלץ להירשם 

מופיעים ים /יש לוודא שהקורס .בשנתוןהמפורסמת  בהתאם לתכנית הלימודיםו ן/כםהרישום לקורסים באחריות* 

תדפיס רישום  הנפיקל(. מומלץ 'שגר בקשה'ללחוץ על לחצן  לא לשכוח) אחרי כל הוספה/ביטול יס הרישוםבתדפ

 . אחרי תום תק' השינויים( תתאפשר הוספת קורס/ים לא) על מנת לוודא שהשינוי נקלטשנעשה  כל שינוי יאחרלקורסים 

אישורים  .(עד תום הסמסטר)בלבד הנוכחי סמסטר העבור ללא תשלום באופן עצמאי ו אישור לימודיםפיק נ* ניתן לה

 הזמנת אישורים בתשלום -עמוד הבית בוהזמנתם מתבצעת  כרוכים בתשלום טהלוהמונפקים על ידי מזכירות הפק

 יופסקוהפסקת לימודים, /חופשה ו עלודיעישינויים ולא לקורסים עד תום תקופת ה רשמויישלא  ות/סטודנטיםל* 

 . בלבד דרך מדור רישום תאפשרתהחזרה ללימודים . הלימודים

    .ודשכר הלימ תקנותלעיין ב יש. לימודהשכר  עבודת גמר אינו פוטר מתשלוםים ו/או לכתיבת /אי ביצוע רישום לקורס* 

 

 :סמסטרים( 4) הינו שנתיים שנימשך הלימודים בתואר ה

. ללימודים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה ות/בנתיב הכללי, על הסטודנטים*

תום השנה בלשיפוט )תזה( לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר  ות/בנתיב המחקרי, על הסטודנטים*

הארכת  תאשרועדת המוסמכים המחלקתית לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת(. ויה ללימודים )השני

גישו שלא י מיהתקדמות במחקר. כתיבת עבודת הגמר, בהתאם לדו"ח  לצורך השלמת , שלישית,לימודים לשנה נוספת

קורסים בהיקף גם עית והאחרונה בתואר בשנה הרביללמוד  ם, יחויבותום השנה השלישית ללימודיעבודת הגמר ב את

על מנת להבטיח שבסיום שנה זו יסיימו את התואר , נתיב הכללי(של הבהתאם לתכנית הלימודים ) "זנק 6-12של 

 .תוארסיום ללא  הפסקת לימודיםיא משמעות ההשנה חמישית ו לא תאושרבנתיב כלשהו. 

 

  :ב המחקריבנתי ות/לסטודנטים לרישום לעבודת גמר )תזה( הנחיות

. (מח' מס'2-999x-) נק"זעם  'עבודת גמרל'ללימודים  3-בסמסטר הבנתיב המחקרי ירשמו  ות/הלומדים ות/סטודנטים

המשך כתיבת העבודה ל לימודיםמשך אושרה הארכת אם . יתרת הנקודותלהעתקה אוטומטית  תתבצע 4-בסמסטר ה

 עד שתוגש העבודה לשיפוט.  נק"ז ללא 'כתיבת עבודת גמרל' םשריהיש ל שלישית,השנה ב

מח'( החל  מס'2-7777-) ל'כתיבת עבודת גמר' ללא נק"זירשמו )לא לתואר(  השלמת תזהל שהתקבלו ות/*סטודנטים

  לשיפוט. תוגש גמר הסמסטר עד שעבודת  כלובללימודים  1-מהסמסטר ה

יש להירשם  (:900-5-5001)מס' קורס  "החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית"לומדה להכרת הנחיות רישום ל

להשלים את הקורס  חובההנלמד באוניברסיטת בן גוריון בנגב.  פעם אחת בכל תוארלקורס מקוון זה  באופן עצמאי

למערכת המידע האישי.  הגישה תחסםסטודנטים/ות שלא ישלימו את הלומדה . ללימודים 1-הסמסטר הבמהלך 

ת תואר סגיר לא תאושר .)לאחר דיווח ציון עובר במערכת( צלחהבה הלומדה שלמתהשיחרור החסימה יתבצע רק אחרי 

 תעודת זהות.  שם מלא ומספר . יש לצייןmasscourse@post.bgu.ac.il  -לבירורים/שאלות ללא השלמת הלומדה. 

 

 ,הצלחה בלימודים ובמחקרבברכת המשך                                                                        
 מדעי הרוח והחברהלפקולטה ה - לימודי מוסמכים מזכירות                                                             

http://in.bgu.ac.il/humsos/DocLib/Pages/yedion-aspx/שנתון%20תשעח%202017-2018.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/DocLib/Pages/yedion-aspx/שנתון%20תשעח%202017-2018.pdf
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/prod_ws
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/prod_ws
http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/regulations.aspx
http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/regulations.aspx
https://xmail.bgu.ac.il/owa/redir.aspx?C=Qpi5SwNzSUCdHHtoyUxVfWEs6dl1ktIILMayKXWWlYtYXO8LmINXRBJkZ0j_7sHcct4tr9tv9ss.&URL=mailto:masscourse%40post.bgu.ac.il

