הנחיות ונהלי הרשמה לומדים חיצוניים  -השתתפות בקורסים אקדמיים
כ"שומע חופשי" – תש"פ
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מאפשרת ללומדים
חיצוניים להשתתף בקורסי האוניברסיטה להעשרה כ"שומע חופשי".
ההשתתפות בקורסים כ"שומע חופשי" הינה ללא מטלות אקדמיות ומאפשרת ללומדים החיצוניים
את השילוב של למידה והנאה בקורסים אקדמיים בסביבה האוניברסיטאית.
ההשתתפות כ"שומע חופשי" כוללת השתתפות בהרצאות בלבד (ללא תרגול/סיורים).
מי יכול ללמוד?
האוניברסיטה מאפשרת לכולם ללמוד ולהיחשף לעשייה האקדמית!
 .1מי יכול ללמוד?
 1.1מועמדים ללא תואר אקדמי:
 כל המעוניינים לחוות את חווית הלמידה האקדמית.
 1.2בוגרים בעלי תואר ראשון לפחות ,המעוניינים ללמוד קורסים מרמת תואר ראשון:
לומדים המעוניינים להעמיק את הידע בתחום מסוים לצורך העשרת עולם הידע האישי
ו/או המקצועי.
 1.3בוגרי תואר ראשון לפחות ,המעוניינים ללמוד קורסים מרמת תואר שני:
 לומדים המעוניינים להצטרף לקורסים מקצועיים ברמה אקדמית גבוהה ,להתמחות
מקצועית.
בהתאם לכללי האוניברסיטה כל משתתף חייב להירשם ולהסדיר תשלום כתנאי להשתתפות
בקורסים.
.2

מועדי הלימודים לסמסטר א’ תש"פ:
24.1.2020 - 27.10.2019
 הסמסטר מתקיים בין התאריכים10.11.2019 - 27.10.2019
 תקופת שינויים חלה בין התאריכים מועד אחרון להרשמה (תום תקופת השינויים) 10.11.2019* (מומלץ להקדים ההרשמה)
מועדי הלימודים לסמסטר ב’ תש"פ:
-

הסמסטר מתקיים בין התאריכים
תקופת שינויים חלה בין התאריכים

26.6.2020 - 8.3.2020
22.03.2020 - 8.3.2020

מספר המקומות בכל קורס הינו מוגבל – מומלץ להקדים ההרשמה.

הנחיות ונהלי הרשמה לומדים חיצוניים  -השתתפות בקורסים אקדמיים
כ"שומע חופשי" -תש"פ
 .3רישום ,אישורים וכללים ללומדים חיצוניים בקורסים כ"שומע חופשי":
הרישום והתשלום לקורסים מבוצעים באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ .יש להסדיר
הרישום והתשלום לפני תחילת הלימודים.
המשתתפים בקורסים אקדמיים כ"שומע חופשי" ,כפופים לכללי ונהלי האוניברסיטה.
 3.1על המועמד לפנות בכתב לכתובת הדוא"ל  UCES@BGU.AC.ILולמלא טופס הרשמה.
במידה והפניה הינה ללימודים בקורס מתקדם ,יש להציג אסמכתאות על לימודים בקורסי
הקדם.
 3.2הרישום לקורסים הינו עד תום תקופת השינויים ,מספר המקומות בכל קורס מוגבל ולכן
מומלץ להקדים ההרשמה.
 3.3קורסים שנתיים מחייבים לימודים במשך שני סמסטרים ,הרישום לקורס השנתי יתבצע
בסמסטר א' לשני הסמסטרים.
 .4שינוי/ביטול רישום/תשלום לקורסים:
הודעות לגבי שינויים/ביטולים יועברו בכתב למרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ עד תום תקופת
השינויים.
 4.1דמי הרישום לקורס לא יוחזרו.
 4.2משתתף שיבטל הרשמתו לקורס עד תום "תקופת השינויים" יהיה זכאי להחזר כספי של
שכ"ל בניכוי דמי ההרשמה.
 4.3משתתף שיבטל הרשמתו לקורס לאחר תום תקופת השינויים לא יהיה זכאי להחזר כספי.
הערות:


הנרשמים לקורסים ,יקבלו סיסמא ושם משתמש המשמשת כניסה למערכת הוראה
מתוקשבת – .MOODLE



הנרשמים יקבלו "כרטיס לומד חיצוני" כרטיס זה מהווה אישור כניסה לשיעור ומאפשר
שימוש בשירותי הספרייה והנחה לחנייה בתשלום.



שירותי ספריה :ניתן להשאיל ספרים מהספרייה תמורת תשלום נוסף ,העיון בספרים
במקום הינו ללא עלות.

לפרטים נוספים ולהרשמה יש לפנות לגב’ כנרת גרבלי ,טלפון ,08-6461145 :בפקס08-6461824 :
דוא”לuces@bgu.ac.il :

הנחיות ונהלי הרשמה לומדים חיצוניים  -השתתפות בקורסים אקדמיים
כ"שומע חופשי" -תש"פ
.5

רשימת הקורסים:


קורסים מהפקולטה למדעי הרו"ח ומהפקולטה לניהול:
 oרשימת הקורסים מופיעה באתר המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ:
http://in.bgu.ac.il/acadsec/external_studies/Pages/academic.aspx
 oבנוסף ,ניתן להירשם לקורסים נוספים מהפקולטה למדעי הרו"ח בכפוף
לאישור פרטני ולהצגת עמידה בקורסי קדם ובתנאים אקדמיים.



קורסים מהפקולטה למדעי ההנדסה ,מהפקולטה למדעי הטבע ,מהפקולטה למדעי
הבריאות ומביה”ס הבינלאומי ללימודי מדבר:
 oניתן להירשם לקורסים מפקולטות אלו בכפוף לאישור פרטני.

.6

תעריפי שכר הלימוד ,ללמוד חיצוני כ"שומע חופשי":
 6.1שכר הלימוד "שומע חופשי" לקורסים מרמת תואר ראשון:
 שכ"ל לקורס בסמסטר מרמת תואר ראשון ל"שומע חופשי":

₪ 415

בגין כל שעה שבועית.
לדוגמה :מחיר קורס סמסטריאלי בן שעתיים שבועיות הינו₪ 830 :
 שכ"ל לקורס בסמסטר מרמת תואר ראשון ל"שומע חופשי" לגמלאים:

₪ 207

בגין כל שעה שבועית.
לדוגמה :מחיר קורס סמסטריאלי בן שעתיים שבועיות לגמלאי הינו₪ 415 :


הנחת גמלאי מוענקת ללומדים מעל גיל .65

 6.2שכר הלימוד "שומע חופשי" לקורסים מרמת תואר שני:
 שכ"ל לקורס בסמסטר מרמת תואר שני ל"שומע חופשי":

₪ 570

בגין כל שעה שבועית.
לדוגמה :מחיר קורס סמסטריאלי בן שעתיים שבועיות₪ 1,140 :
מחיר קורס סמסטריאלי בן שלוש שעות שבועיות ₪ 1,710 :
 שכ"ל לקורס בסמסטר מרמת מרמת תואר שני ל"שומע חופשי" לגמלאים:
בגין כל שעה שבועית.
לדוגמה :מחיר קורס סמסטריאלי בן שעתיים שבועיות לגמלאי₪ 570 :
מחיר קורס סמסטריאלי בן שלוש שעות שבועיות לגמלאי ₪ 855 :

6.3

הנחת גמלאי מוענקת ללומדים מעל גיל .65
דמי רישום  ,₪ 100דמי הרישום כלולים בשכ"ל לקורס.

 .7יש לעיין בכללי הלימודים ,החיובים וההרשמה בכתובת:
http://in.bgu.ac.il/acadsec/external_studies/Pages/academic.aspx

₪ 285

