נוהל למועדים מיוחדים

לשנה"ל תשע"ח – סמסטר ב'

הנחיות למועדים מיוחדים המחלקה לכלכלה
את הטופס והאישורים המתאימים יש לשלוח לכתובת המייל ) econsec@bgu.ac.ilאין לשלוח לכתובת מייל אחרת(
טפסים שישלחו למייל אחר ,לא יטופלו.
-

יש לכתוב בנושא  :מועד מיוחד – שם מלא של הסטודנט
בקשות ניתן להגיש עד תאריך ) 15.8.2018פרט לטפסים של מבוא לכלכלה א+ב ,הודעה על כך נשלחה בנפרד(.

לסטודנטים שאושר מועד מיוחד מתעדכן בגיליון הציונים קוד 801
אישור למועד מיוחד ניתן אך ורק לזכאים על-פי הנוהל שנקבע בנוהל בחינות אוניברסיטאי קישור
טופס למועד מיוחד ניתן למצוא בהמשך הדף או  -קישור
חובה על כל סטודנט לבדוק בלוח בחינות אישי תאריך ,מיקום ושעת הבחינה.

להלן מועדי הבחינות בקורסים:
142-1-1021

מבוא לכלכלה ב'

15.8.2018
בקשה יש להגיש עד תאריך 1.8.2018

142-1-1011

מבוא לכלכלה א'

15.8.2018
בקשה יש להגיש עד תאריך 1.8.2018

142-1-3011

מימון הפירמה ב'

3.9.2018

201-1-9221

חדו"א ד'

3.9.2018

142-1-1541

יסודות החשבונאות ב'

6.9.2018

142-1-1391

חשבונאות פיננסית ב'

6.9.2018

142-1-1421

מבוא לחשבונאות פיננסית ב'

6.9.2018

142-1-1101

מבוא לחשבונאות ניהולית

7.9.2018

142-1-1081

מבוא לאקונומטריקה

21.9.2018

142-1-1551

מקרו כלכלה ב'

4.10.2018

142-1-1111

כלכלת ישראל

4.10.2018

142-1-0030

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

4.10.2018

142-1-0014

מחשבים לכלכלנים

7.10.2018

142-1-1041

תורת המחירים ב'

8.10.2018

מועדי בחינות בשאר הקורסים בכלכלה יקבעו על-פי הבקשות והבחינות יתקיימו בחודשים ספטמבר/אוקטובר 2018

בקשה למועד מיוחד
קורסי כלכלה בלבד
אוניברסיטת בן גוריון
הפקולטה למדעי הרוח
והחברה

ניתן להגיש
בקשה אך ורק
לאחר קבלת
הציון בקורס

בקשה למועד מיוחד בקורס _________________

המחלקה לכלכלה

יש לעיין בתקנון מועדים מיוחדים לפני הגשת הבק שה/
שם משפחה:
שם פרטי:

מס' ת"ז:

:E.mail

טלפון נייד:

סטודנט שנה :

א'

ב'

ג'

תואר שני

מסלול______________________________ :
להלן הסיבות המזכות במועד מיוחד:

מבקש מועד מיוחד בקורס; ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

נא לסמן בעיגול את הסיבה לבקשה:
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

מבחן אחר שמתקיים באותו יום קלנדרי או
ביום קלנדרי הצמוד לו ,מותנה בהצגת
אישור על השתתפות בבחינה במועד
החופף.
שרות מילואים -חובה לצרף אישור מקצין
העיר
אשפוז בבית חולים-חובה לצרף אישורים
בהתאם
שמירת הריון ,טיפולי פוריות.
לידה.
אבל )שבעה ימים לקרבה ראשונה(.
חגים ומועדים דתיים מוכרים.
תחרות ספורט ייצוגי.
יום חתונת הסטודנט.

מס' קורס____________________________________ :
שם המרצה___________________________________ :
תאריך הבחינה מועד א'_______________________:
תאריך הבחינה מועד ב'_______________________:
במידה ונבחנת באחד המועדים נא לציין את הציון:
ציון מועד א'___________:
ציון מועד ב'___________:
במידה ולא נבחנת בשני המועדים נא לפרט את הסיבה:

_____________________________________________
_____________________________________________

פירוט נמצא בנוהל הבחינות במזכירות אקדמית
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx

הערות :
• אם נבחנת בבחינה אחרת במועד א'/ב' חובה לצרף צילום אישור השתתפות בבחינה )ספח הבחינה או
אישור ממדור בחינות(
• במידה והסיבות לבקשה הן אחרות ,חובה לצרף בנוסף למסמכים הנ"ל מסמכים מתאימים )כגון:
אישור אשפוז,מילואים וכו'(.
סטודנט שנרשם לבחינה אך לא ניגש ולא הודיע על ביטול הרשמתו לפחות חמישה ימים מראש ממועד
הבחינה ,ישלם דמי טיפול מיוחד בגובה ) ₪ 200הסכום יעודכן מעת לעת(.
על הביטול יש להודיע בכתב למזכירות המחלקה.

חתימת הסטודנט :

תאריך :
החלטת ועדת הוראה:
לא אושר
אושר

הערות:

