ה חיות  ,הלי הרשמה ולימודים לצבירת קודות זכות – לומדים חיצו יים תשפ"א
או יברסיטת בן-גוריון ב גב באמצעות המרכז האו יברסיטאי ללימודי חוץ מאפשרת ללומדים חיצו יים להשתתף
בקורסי האו יברסיטה לצורך צבירת קודות זכות ולהעשרה.
תהליך ההרשמה ,הייעוץ והקשר עם הלומד הי ם באחריות המרכז האו יברסיטאי ללימודי חוץ בתיאום עם
הפקולטות/מחלקות באו יברסיטה.
המשתתפים בקורסים אקדמיים לצורך צבירת קודות זכות ,לומדים עם כלל הסטוד טים ו דרשים לעמוד בכל
המטלות והכללים האקדמיים החלים בקורס ,לרבות אופן ההוראה )פרו טלי ,היברידי ,מקוון( ,תרגולים ,תרגילים,
עבודות ,בחי ות וכו' .ההשתתפות בקורסים לצבירת ק"ז מות ית באישור המחלקה הרלוו טית.
למען הסר ספק ,הכרה בקורסים הי ה אם וכאשר יתקבל הלומד ללימודים אקדמיים באו יברסיטה בכפוף לעמידה
בכל ת אי הקבלה ובהתאם לתוכ ית הלימודים שתהיה בתוקף באותה עת.
חשוב לדעת ! קורסים המוכרים ל קודות זכות -מוכרים גם לגמול השתלמות!
 .1מי יכול ללמוד כלומד חיצו י?*
 1.1מועמדים ללא תואר אקדמי:


המעו יי ים ללמוד בעתיד באו יברסיטה ו/או באו יברסיטאות אחרות ובכוו תם להתחיל לצבור קודות
זכות.

 כל המעו יי ים לחוות את חווית הלמידה האקדמית ולהת סות בביצוע המטלות האקדמיות.
 1.2בוגרים בעלי תואר ראשון לפחות  ,המעו יי ים ללמוד קורסים מרמת תואר ראשון:
לומדים המעו יי ים להעמיק את הידע בתחום מסוים לצורך העשרת עולם הידע האישי ו/או המקצועי.
 1.3בוגרי תואר ראשון לפחות  ,המעו יי ים ללמוד קורסים מרמת תואר ש י:


לומדים המעו יי ים להצטרף לקורסים לצורך חשיפה ובדיקה של תחום לימודים לקראת לימודים
לתואר ש י.



לומדים המעו יי ים להצטרף לקורסים מקצועיים ברמה אקדמית גבוהה ,להתמחות מקצועית.

 .2מועדי הלימודים לסמסטר ב '  ,תש פ"א:
 הסמסטר מתקיים בין התאריכים תקופת שי ויים חלה בין התאריכים תחילת תקופת בחי ות מועד אחרון להרשמה )תום תקופת השי ויים(* יתכ ו שי ויים במועדים

18.06.2021 - 28.02.2021
14.03.2021 - 28.02.2021
20.06.2021
14.03.2020
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 .3תהליך ו הלי רישום  ,ללומדים חיצו יים בקורסים לצבירת ק"ז**:
הרישום והתשלום לקורסים מבוצעים באמצעות המרכז האו יברסיטאי ללימודי חוץ .יש להסדיר הרישום
והתשלום לפ י תחילת הלימודים .המשתתפים בקורסים אקדמיים לצורך צבירת קודות זכות ,דרשים
לעמוד בכל הכללים והמטלות האקדמיות החלים בקורס ,לרבות אופן הלימודים בקורס ,תרגולים ,תרגילים,
עבודות ,בחי ות וכו' ,וכפופים לכללי ו הלי האו יברסיטה.
תהליך הרישום:
 3.1על המועמד למלא טופס "בקשה לרישום לקורסים אקדמיים לצבירת קודות זכות – לומד חיצו י",
להלן קישור לטופס http://bit.ly/academiccourses_registration
 3.2דמי רישום ,בסך  ,₪ 100ישולמו בח ות התשלומים של האו יברסיטה בקישור:
http://bit.ly/bgu_shop_academic
דמי הרישום אי ם מוחזרים מכל סיבה שהיא ,לרבות אי קבלה לקורס/ים.
 3.3הבקשה להשתתפות בקורסים מועברת באמצעות המרכז האו יברסיטאי ללימודי חוץ לאישור
המחלקה/הפקולטה הרלוו טית .ההשתתפות בקורסים מות ה באישור אקדמי של המחלקה/פקולטה.
 3.4הרישום לקורסים הי ו עד תום תקופת השי ויים ,כאמור בסעיף  2לעיל .מספר המקומות בכל קורס מוגבל
ולכן מומלץ להקדים ההרשמה.
 3.5לאחר קבלת אישור אקדמי להשתתפות בקורס ,המועמד יסדיר את שכר הלימוד בהתאם לתעריפים
הרשומים בסעיף  7להלן .הודעת אישור הרשמה לקורס/ים תישלח ללומד החיצו י לאחר הסדרת
התשלום כאמור ושיבוץ לקורס.
**רישום לקורסים ש תיים:
קורסים ש תיים מחייבים לימודים במשך ש י סמסטרים ,הרישום והתשלום לקורס הש תי יתבצע
בסמסטר א' לש י הסמסטרים.
תחשיב שכ"ל מבוצע בהתאם למספר ה ק"ז /ש"ש בכל סמסטר.
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 .4ל ימודים  ,ביצוע מטלות אקדמיות  ,בחי ות ואישורים:
ההשתתפות בקורסים לצבירת קודות זכות מות ית באישור אקדמי .למען הסר ספק ,הכרה בקורסים
תיבחן אם וכאשר יתקבל הלומד ללימודים אקדמיים באו יברסיטה ,בכפוף לעמידה בכל ת אי הקבלה
ובהתאם לתוכ ית הלימודים שתהיה בתוקף באותה עת.
קורס אשר למד במעמד לומד חיצו י והוכר לתואר באו יברסיטת בן-גוריון ב גב ,יהיה פטור משכ"ל
במסגרת לימודי התואר .באחריות הלומד לוודא את תוקף /התייש ות הקורסים בפקולטה הרלוו טית.
 4.1לימודים ומטלות אקדמיות:
לומדים מן החוץ המשתתפים בקורסים אקדמיים לצורך צבירת קודות זכות ,מדווחים למערכת
האו יברסיטה ולומדים עם כלל הסטוד טים בקורס ,בהתאם לאופן הלימודים הקיים בקורס .הלומדים
מן החוץ דרשים לעמוד בכל המטלות והכללים האקדמיים החלים בקורס ,לרבות תרגולים ,מטלות,
עבודות ,בחי ות וכו' וכפופים ל הלי האו יברסיטה.
ללומדים י ת ו שם משתמש וסיסמא ,המשמשים כ יסה למערכות האו יברסיטה ובכלל זה למערכת
ההוראה המתוקשבת .MOODLE
בש ת הלימודים תשפ"א ,בשל משבר הקורו ה ,הלימודים יתקיימו בכפוף לה חיות משרד הבריאות
והתק ות שיאושרו על ידי הממשלה ובהתאם למתווה האו יברסיטה לקיום הלימודים ,יתכ ו שי ויים
במתווה הלימודים ובה חיות האו יברסיטה.
 4.2בחי ות:
ביצוע הבחי ות והמטלות הי ו בהתאם ל והל הבחי ות האו יברסיטאי שיהיה בתוקף באותה עת.
להלן קישור ל והל בחי ות וערעוריםhttp://bit.ly/exams_appeals :
ציו ים בקורסים:
יתן לראות את הציו ים בקורס ,באיזור האישי לסטוד ט באתר האו יברסיטה ,לאחר דיווח הציו ים
ע"י המרכז ,בקישורhttps://in.bgu.ac.il/Pages/4students.aspx :
 4.3ערעור על ציון בקורס:
הגשת ערעור על ציון בקורס יבוצע בכפוף ל והל בחי ות וערעורים .להלן קישור למערכת ערעורים
http://bit.ly/Appeals_system
 4.4אישורים:
יתן לה פיק אישור לימודים ותדפיס לימודים הכולל ציו ים ,מתוך האזור האישי לסטוד ט ,באתר
האו יברסיטה ,בקישורhttps://in.bgu.ac.il/Pages/4students.aspx :
יתן לקבל אישור רשמי בחתימת המרכז האו יברסיטאי ללימודי חוץ ,במידת הצורך.

רישום באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גב' כנרת גרבלי ,רכזת
טל' רב-קווי 08-6472626 :דוא"לuces@bgu.ac.il :
3

ה חיות  ,הלי הרשמה ולימודים לצבירת קודות זכות – לומדים חיצו יים תשפ"א
מידע וסף:
 הלומדים החיצו יים זכאים לקבל "כרטיס לומד חיצו י" המהווה כרטיס הזדהות בכ יסה לקמפוס
ומאפשר שימוש בשירותי הספרייה ותשלום תעריף סטוד ט בח יות האו יברסיטה החיצו יות .הכרטיס
כולל תמו ת הלומד-יש להעלות תמו ה בטופס הרישום המקוון או להצטלם במשרדי המרכז.


שירותי ספריה :העיון בספרים בספריה הי ו ללא עלות .השאלת ספרים מהספרייה הי ה בכפוף לפתיחת
כרטיס קורא ותמורת תשלום וסף לספריה**.
*ייתכ ו שי ויים ב הלי הספרייה.

 .5הל י תשלום שכ"ל  ,ביטול הרשמה לקורסים :
 5.1שכר הלימוד מחושב בהתאם לסך קודות הזכות הסמסטריאליות של הקורס ובהתאם לרמת
התואר ,כמפורט בטבלת התעריפים לש ת תשפ"א ,כאמור בהמשך בסעיף  7להלן.
בקורסים בעלי  0ק"ז ,שכר הלימוד מחושב לפי שעות שבועיות בסמסטר.
יש להסדיר תשלום שכ"ל לפ י תחילת הלימודים.
 5.2משתתף שיבטל הרשמתו לקורס לפ י תום "תקופת השי ויים" יהיה זכאי להחזר כספי של שכר
הלימוד ,ככל ששולם .דמי ההרשמה אי ם מוחזרים.
 5.3משתתף שיבטל הרשמתו לקורס לאחר תום תקופת השי ויים ,לא יהיה זכאי להחזר כספי.
 5.4ביטול קורס לאחר תום תקופת השי ויים )ויתור אקדמי(:
ויתור אקדמי מיועד ללומד הרשום לקורס ומחליט מראש לא להיבחן.
א .בקשות לוויתור אקדמי יטופלו בהתאם לת אי הפקולטה לה שייך הקורס.
ב .ביטול חלק ב' של קורס ש תי ,יבטל את ההכרה בקורס הש תי.
ג .שכר הלימוד לסמסטר מחושב לפי היקף הלימודים המקורי ולא יבוצע זיכוי כספי בשל
הוויתור האקדמי.
ד .ויתור אקדמי כרוך בתשלום בק ס.
טפסים ופרטים וספים יתן לקבל במרכז האו יברסיטאי ללימודי חוץ.
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 .6רשימת הקורסים האקדמיים:
6.1

רשימת הקורסים האקדמיים הפתוחים לרישום ,מופיעה באתר המרכז האו יברסיטאי ללימודי
חוץ/לימודי צבירה לתואר ,להלן קישור לאתר:
http://bit.ly/academic_course
הקורסים המפורטים באתר המרכז האו יברסיטאי הי ם מהפקולטה למדעי הרו"ח ,מהפקולטה
ל יהול ומהפקולטה למדעי הבריאות .יתן להירשם לקורסים וספים מפקולטות אלו בכפוף
לבקשה פרט ית ובאישור מיוחד ,ראו קישור ל"קובץ הקורסים האו יברסיטאיים".

 6.2רישום לקורסים מהפקולטה למדעי הה דסה ,מהפקולטה למדעי הטבע ,ומביה"ס הבי לאומי
ללימודי מדבר ,הי ו בכפוף לאישור פרט י ולהצגת עמידה בקורסי קדם ובת אים אקדמיים.
לפירוט הקורסים ,ראו קישור ל"קובץ הקורסים האו יברסיטאיים".
=============================

"קובץ הקורסים האו יברסיטאיים"  ,בחתך למחלקות האו יברסיטה:
http://bit.ly/academic_courses_file
יש לבחור מוסד – או יברסיטת בן גוריון ב גב  ,מספר מחלקה ורמת תואר
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 .7תעריפי שכר הלימוד "לצבירת קודות זכות" ללומד חיצו י:
 7.1שכר הלימוד "לצבירת קודות זכות" לקורסים מרמת תואר ראשון:


שכ"ל לצבירת ק"ז לקורס בסמסטר מרמת תואר ראשון:

 ₪ 690בגין כל ק"ז.

 oבקורסים בעלי  0ק"ז ,שכר הלימוד מחושב לפי שעות שבועיות בסמסטר ,לפי התעריף לעיל.
 oעלות כל ק"ז וספת מעבר ל 5-ק"ז הראשו ות בסמסטר הי ה  50%מהתעריף לעיל.
 oבמקרה ש לקחים גם קורסים מרמת תואר ראשון וגם קורסים מרמת תואר ש י ,תחשיב שכר
הלימוד מבוצע על בסיס תעריף ו ק"ז/היקף שעות סמסטריאלי לכל רמת תואר ב פרד.
לדוגמה :מחיר קורס סמסטריאלי מרמת תואר ראשון בן  2ק"ז₪ 1,380 :
מחיר קורס סמסטריאלי מרמת תואר ראשון בן  3ק"ז₪ 2,070 :


שכ"ל לקורס לתלמידי תיכון מצטיי ים  /חיילים בשירות חובה:

 ₪ 255בגין כל ק"ז.

 oבקורסים בעלי  0ק"ז ,שכר הלימוד מחושב לפי שעות שבועיות בסמסטר ,לפי התעריף לעיל.
 oבמקרה ש לקחים גם קורסים מרמת תואר ראשון וגם קורסים מרמת תואר ש י ,תחשיב שכר
הלימוד מבוצע על בסיס תעריף ו ק"ז/היקף שעות סמסטריאלי לכל רמת תואר ב פרד.
 7.2שכר הלימוד "לצבירת קודות זכות" לקורסים מרמת תואר ש י :


שכ"ל לצבירת ק"ז לקורס בסמסטר מרמת תואר ש י:

 ₪ 900בגין כל ק"ז.

לדוגמה :מחיר קורס סמסטריאלי מרמת תואר ש י בן  2ק"ז₪ 1,800 :
מחיר קורס סמסטריאלי מרמת תואר ש י בן  3ק"ז ₪ 2,700 :


שכ"ל לקורס לתלמידי תיכון מצטיי ים /חיילים בשירות חובה:

 ₪ 690בגין כל ק"ז.

 7.3למידע על תעריפי שכ"ל לבעלי "וואוצ'ר" ממשרד הביטחון ,לעובדי או יברסיטה /ב י זוג וילדי עובדים,
בכפוף לאישור זכאות ,יש לפ ות למשרדי המרכז האו יברסיטאי ללימודי חוץ.
*דמי הרישום אי ם כלולים בשכ"ל.

רישום באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גב' כנרת גרבלי ,רכזת
טל' רב-קווי 08-6472626 :דוא"לuces@bgu.ac.il :
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