
 

 
 

 רישום באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ 

 גב' כנרת גרבלי, רכזת
  uces@bgu.ac.il דוא"ל: 6461145-08 טל':

xternal_studies/Pages/academic.aspxhttps://in.bgu.ac.il/acadsec/e 

1 

 
 ף"תש – צבירת נקודות זכותלהנחיות ונהלי הרשמה לומדים חיצוניים 

 

להשתתף  ללומדים חיצונייםגוריון בנגב באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מאפשרת -אוניברסיטת בן

  בקורסי האוניברסיטה לצורך צבירת נקודות זכות ולהעשרה.

תהליך ההרשמה, הייעוץ והקשר עם הלומד הינם באחריות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בתיאום עם 

 .באוניברסיטה מחלקותה/ותהפקולט

והכללים האקדמיים המטלות לעמוד בכל נדרשים  בקורסים אקדמיים לצורך צבירת נקודות זכות, המשתתפים

ההשתתפות בקורסים סטודנטים. כלל הבדומה ל, תרגילים, עבודות, בחינות וכו'תרגולים,  לרבות, החלים בקורס

 .מותנית באישור המחלקה הרלוונטיתלצבירת נק"ז 

למען הסר ספק, הכרה בקורסים הינה אם וכאשר יתקבל הלומד ללימודים אקדמיים באוניברסיטה בכפוף 

 תנאי הקבלה ובהתאם לתוכנית הלימודים שתהיה בתוקף באותה עת. לעמידה בכל

 מוכרים גם לגמול השתלמות! -קורסים המוכרים לנקודות זכות חשוב לדעת!*

 

 מי יכול ללמוד? .1

 מועמדים ללא תואר אקדמי:   1.1

  המעוניינים ללמוד בעתיד באוניברסיטה ו/או באוניברסיטאות אחרות ובכוונתם להתחיל לצבור

 נק"ז. 

 .כל המעוניינים לחוות את חווית הלמידה האקדמית 

 בוגרים בעלי תואר ראשון לפחות, המעוניינים ללמוד קורסים מרמת תואר ראשון:   1.2

 להעמיק את הידע בתחום מסוים לצורך העשרת עולם הידע האישי ו/או המקצועי.מעוניינים הלומדים 

 : תואר שנית מרמהמעוניינים ללמוד קורסים לפחות,  בוגרי תואר ראשון 1.3

  לקראת לימודים  מעוניינים להצטרף לקורסים לצורך חשיפה ובדיקה של תחום לימודיםהלומדים

 לתואר שני. 

  מקצועיים ברמה אקדמית גבוהה, להתמחות מקצועית.  להצטרף לקורסים מעונייניםהלומדים 

 

 

 : ף"תש ב',מועדי הלימודים לסמסטר .   2

      26.06.2020  - 8.03.2020הסמסטר מתקיים בין התאריכים                        -

  22.03.2020  - 8.03.2020תקופת שינויים חלה בין התאריכים                     -

     28.06.2020                                 תחילת תקופת בחינות -

 22.03.2020מועד אחרון להרשמה )תום תקופת השינויים(     -

 * )מומלץ להקדים ההרשמה(

 

  : האמור לעיל אינו מתייחס לסטודנט פעיל באוניברסיטת בן גוריון בנגב.הערה* 
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 ף"תש – צבירת נקודות זכותלהנחיות ונהלי הרשמה לומדים חיצוניים 

 
 

 ללומדים חיצוניים בקורסים לצבירת נק"ז:  אישורים וכללים נהלי רישום, .3

הרישום והתשלום לקורסים מבוצעים באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ. יש להסדיר הרישום 

המשתתפים בקורסים אקדמיים לצורך צבירת נקודות זכות, נדרשים . לפני תחילת הלימודיםוהתשלום 

תרגולים, תרגילים, עבודות, בחינות וכו',  לרבותהחלים בקורס,  יםהכללים האקדמיוהמטלות לעמוד בכל 

 וכפופים לכללי ונהלי האוניברסיטה.

 

 תהליך הרישום:
 

 , ולמלא טופס הרשמה.UCES@BGU.AC.ILלפנות בכתב לכתובת הדוא"ל   על המועמד 3.1

 ,)שם ומספר( של המועמד, פרטי הקורסים המבוקשיםיש לכלול בבקשה לרישום את הפרטים האישיים 

 מטרת הלימודים ופרטים על הרקע האקדמי )במידה וקיים(.

 במידה והפניה הינה ללימודים בקורס מתקדם, יש להציג אסמכתאות על לימודים בקורסי הקדם.

הבקשה להשתתפות בקורסים מועברת באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ לאישור  3.2

 .הרישום לקורסים מותנה באישור אקדמי מהמחלקה/פקולטהחלקה/הפקולטה הרלוונטית. המ

לעיל. מספר המקומות בכל קורס מוגבל  2הרישום לקורסים הינו עד תום תקופת השינויים, כאמור בסעיף  3.3

 ולכן מומלץ להקדים ההרשמה.

י יתבצע בסמסטר א' , הרישום לקורס השנתשני סמסטריםמחייבים לימודים במשך  שנתייםקורסים  3.4

 לשני הסמסטרים.
 

 

  : קורס שינוי/ביטול רישום .4

 הודעות לגבי שינויים/ביטולים יועברו בכתב למרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ עד תום תקופת   4.1

 לעיל. 2, כאמור בסעיף השינויים

 לא יוחזרו. ,קורסכל ל ₪ 100בסך , דמי הרישום 4.2

"תקופת השינויים" יהיה זכאי להחזר כספי של  שכ"ל  בניכוי משתתף שיבטל הרשמתו לקורס עד תום  4.3

  רישום.דמי ה

 . בגין שכ"ל לא יהיה זכאי להחזר כספיתום תקופת השינויים לאחר משתתף שיבטל הרשמתו לקורס  4.4

 :)ויתור אקדמי( לאחר תום תקופת השינויים ביטול קורס 4.5

 ך הקורס.בקשות לוויתור אקדמי יטופלו בהתאם לתנאי הפקולטה לה שיי .א

 ביטול חלק ב' של קורס שנתי, יבטל את ההכרה בקורס השנתי.  .ב

 האקדמי. הוויתורשכ"ל לסמסטר מחושב לפי היקף הלימודים המקורי ולא יבוצע זיכוי כספי בשל  .ג

 לקבל במרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ. ניתןפרטים נוספים טפסים ו        
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 ף"תש – צבירת נקודות זכותלהנחיות ונהלי הרשמה לומדים חיצוניים 
 
 

 וכרטיס לומד: MOODLE-הנפקת שם משתמש וסיסמא למערכת ה .5
 כניסה למערכת הוראה מתוקשבת  יםהנרשמים לקורסים, יקבלו סיסמא ושם משתמש המשמש– 

MOODLE. 
 

 "כרטיס זה מהווה אישור כניסה לקמפוס ומאפשר שימוש  .הנרשמים יקבלו "כרטיס לומד חיצוני

או להצטלם במשרדי יש לשלוח תמונה למייל של המרכז והנחה לחנייה בתשלום.  ההספרייבשירותי 

 בשביל הנפקת הכרטיס.המרכז, 

 שישולם במעמד פתיחת ₪  80בסך  ספרים מהספרייה תמורת תשלום לשאול ניתן: שירותי ספריה

 . העיון בספרים במקום הינו ללא עלות. היספריב "כרטיס קורא"

 

 :ובחינות ציונים .6

 , בקישור:ניתן לראות באתר האוניברסיטה לאחר דיווח הציונים ע"י המרכז ציונים 6.1

https://in.bgu.ac.il/Pages/4students.aspx 

 .במועד אחד בלבדתואר שני, תינתן אפשרות להיבחן רמת ומדים בקורסים מלל  6.2

ע"י  הלומד יקבל תדפיס לימודים הכולל ציונים, חתום ,בתום הקורס ובכפוף לעמידה במטלות הקורס 6.3

למען הסר ספק, הכרה בקורסים הינה אם וכאשר יתקבל הלומד  המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

לעמידה בכל תנאי הקבלה ובהתאם לתוכנית הלימודים ללימודים אקדמיים באוניברסיטה בכפוף 

. כמו כן באחריות הלומד לוודא את תוקף/ התיישנות הקורסים בפקולטה שתהיה בתוקף באותה עת

 הרלוונטית.

 

 רשימת הקורסים האקדמיים: .7

, וממדעי הבריאות מהפקולטה לניהול ,מהפקולטה למדעי הרו"חהאקדמיים  מת הקורסיםירש

 מופיעה באתר המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ: לרישום,הפתוחים 

http://in.bgu.ac.il/acadsec/external_studies/Pages/academic.aspx 

 

מהפקולטה למדעי ההנדסה, מהפקולטה למדעי ו ות הנ"לניתן להירשם לקורסים נוספים מהפקולט

למדעי הבריאות )מעבר לקורסים המפורטים באתר המרכז האוניברסיטאי מהפקולטה , הטבע

בכפוף לאישור פרטני ולהצגת עמידה בקורסי קדם  ללימודי חוץ( ומביה"ס הבינלאומי ללימודי מדבר

 ובתנאים אקדמיים.  
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 מד חיצוני:ו" לללצבירת נקודות זכותתעריפי שכר הלימוד " .8

 

 :  " לקורסים מרמת תואר ראשוןלצבירת נקודות זכותשכר הלימוד "  8.1

  בגין כל נק"ז.   ₪  695                        : מרמת תואר ראשון בסמסטרלקורס שכ"ל לצבירת נק"ז 

 מעלות  הנק"ז הראשונה.   50%ינה  הנק"ז הראשונות  5-עלות כל נק"ז נוספת מעבר ל

  

 ₪  1,390: נק"ז 2מחיר קורס סמסטריאלי בן   לדוגמה: 

 ₪ 2,085: נק"ז 3מחיר קורס סמסטריאלי בן    
 

  :בגין כל נק"ז. ₪ 256                   שכ"ל לקורס לתלמידי תיכון מצטיינים / חייל בשירות חובה 

 

 ₪  512: שתי נק"זמחיר קורס סמסטריאלי בן    לדוגמה: 

 ₪  768: שלוש נק"זמחיר קורס סמסטריאלי בן  
 

  .כלולים בשכ"ללקורס  ₪ 100 בסךדמי רישום *

 

 : שני"לצבירת נקודות זכות" לקורסים מרמת תואר שכר הלימוד   8.2

  בגין כל נק"ז. ₪  900                      שני:        מרמת תואר  בסמסטרלקורס  לצבירת נק"זשכ"ל 

 ₪  1,800: בן שתי נק"זמחיר קורס סמסטריאלי   לדוגמה:       

  ₪ 2,700:  שלוש נק"זמחיר קורס סמסטריאלי בן 
 

 
 

  .כלולים בשכ"ללקורס ₪  100דמי רישום בסך *
 

 

 

 

 יש לעיין בכללי הלימודים, החיובים וההרשמה בכתובת:   .9

https://in.bgu.ac.il/acadsec/external_studies/Pages/registration.aspx 

לבין האמור בנהלי המרכז לרישום לקורסים הכלליים במקרה של סתירה בין האמור בנהלי המרכז 

 אקדמיים המפורטים לעיל, ייגבר האמור במסמך נהלי הרישום לקורסים האקדמיים.
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