
 

 

 

 הנחיות לקראת הרישום לקורסים

 ?מבנה התואר בפקולטה למדעי הרוח והחברה 
 

נקודות זכות  40נקודות זכות )נק"ז( אותן עליכם לצבור במשך שלוש שנים, משמע  120-התואר מורכב מ
 את שתי המחלקות אליהן אתם רשומים + יםכוללהנק"ז  18-20ובכל סמסטר בין  בכל שנה,בממוצע 

 .לימודים כלליים

 

 נק"ז הכוללים: 12, עליכם לצבור במשך שלוש שנים (151במסגרת הלימודים הכלליים )

 

 יש להירשם לקורס זה  151-1-1001)קורס וירטואלי דרך האינטרנט ללא נק"ז(  קורס הכרת הספרייה
 . סטודנט שלא ישלים קורס זה לא יוכל לסגור את התואר בתום לימודיו.בשנה א'

 900-5 )קורס וירטואלי דרך האינטרנט ללא נק"ז( הלים למניעת הטרדה מיניתלומדה להכרת החוק והנ-
 . סטודנט שלא ישלים קורס זה לא יוכל לסגור את התואר בתום לימודיו.5001

 תלוי ברמה שאליה סווגתם לפי הפסיכומטרי. רק הרמה האחרונה באנגלית מזכה  – לימודי אנגלית
 נק"ז 2 – 2אנגלית מתקדמים  קודות,בנ
 

 נק"ז  10 -)ממחלקות אחרות שאינכם לומדים בהן כחלק מתכנית הלימודים( קורסים כלליים בנוסף, 

נק"ז אנגלית +  2נק"ז במהלך התואר ) 10*סטודנטים הרשומים במחלקה ללימודים רב תחומיים יצברו 
 קורסים כלליים(. 8

של המחלקות בהן בחרתם  ( לא ניתן ללמוד קורסים151במסגרת הלימודים הכלליים ) לתשומת לבכם:
ללמוד דרך הלימודים  ולא תוכל אמנות חזותית ופסיכולוגיהללמוד, משמע אם נרשמת למחלקות 

 הכלליים קורסים של המחלקות הללו.

 
 

 ?מתי נרשמים לקורסים 
 

 16:00-23:59 -ו 12:00-16:00' בין השעות גרישום לתלמידי שנה  - 04.09.18

 16:00-23:59 -ו 12:00-16:00' בין השעות ברישום לתלמידי שנה  - 05.09.18

 16:00-23:59 -ו 12:00-16:00רישום לתלמידי שנה א' בין השעות  - 06.09.18

-16:00 -ו 9:00-12:00ועד לכל השנים בתואר הראשון( בין השעות יום רישום מאוחר )מי - 03-04.09.18
23:59 

 



 

 

 

 רישום בתקופת השינויים:

  10:00-12:00בין השעות  - 14.10.18

 .13:00בשעה  28.10.18-למשך שבועיים עד ל 18:00( החל מהשעה 14.10.18ובאותו יום )

 

 שימו לב:

לפני תחילת הרישום לקורסים, לצורך כך יש  כעשרה ימיםיש לבדוק מהו חלון הזמן לרישום לקורסים 

מידע אקדמי )צד  ---לסטודנטים )לשונית עליונה באתר האוניברסיטה(  ---להיכנס לאתר האוניברסיטה 

יש  ---קישורים מהירים: בדיקת חלונות זמן לרישום  ---רישום לקורסים: קישורים והנחיות  ---שמאל( 

טבלה שבה יופיעו חלונות הזמן לרישום לקורסים בכל אחת  תופיעואז ת פרטי ההרשאה שלכם א למלא

 מהמחלקות אליהן אתם רשומים.

 

 ?כיצד נרשמים לקורסים במועד ההרשמה 
 

מידע אקדמי  –( בלשונית בעליונה באתר הביתסטודנטים ) –נכנסים לאתר האוניברסיטה ביום ההרשמה 
 מקלידים סיסמא ושם משתמש –ים רישום לקורסקישורים מהירים: אתר ה – )צד שמאל(

 אודות חלונות רישום ואופן הרישום. הסברמצורפת מצגת הלמייל זה 

 

רישום לקורסים מומלץ לחפש קורס לפי מספרו ולא לפי שמו, לכל קורס יש קוד שמורכב עת הב: המלצה
 ייצגות אתמתואר ראשון(, ארבע ספרות אחרונות  - 1תואר ) רמת(,  134 - אמנויותמ: קוד מחלקה )

 134-1-0210כללי לתולדות האמנות הקורס. לדוגמא: מבוא 

 הנפקת אישור לימודים ותדפיס רישום לקורסים 
 

הרישום לקורסים אנא הקפידו להוציא תדפיס רישום לקורסים ואישור לימודים, שני האישורים  בסיום
 הללו מעידים שהינכם סטודנטים.

'לסטודנטים' )לשונית עליונה באתר הבית( < שירותי מידע להפיק עצמאית במסך אישורים אלו ניתן 
 אישי.

 

 

 בהצלחה!!!


