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

הרשמה  נהלי  "הנחיות,  (ראו  זכות  נקודות  לצבירת  או  חופשי"  "שומע  במעמד  להעשרה  האוניברסיטה  בקורסי 

  לומדים חיצוניים").  -ולימודים לצבירת נק"ז

  

בקורסיםה חופשי"    השתתפות  "שומע  את ה במעמד  החיצוניים  ללומדים  ומאפשרת  אקדמיות  מטלות  ללא  ינה 

  יים בסביבה האוניברסיטאית.  השילוב של למידה והנאה בקורסים אקדמ 

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

    .באוניברסיטה מחלקות/ותהפקולט

חופשי",  המשתתפים  "שומע  במעמד  אקדמיים  הסטודנטים  בקורסים  כלל  עם  ההוראה    לרבות  ,לומדים  אופן 

וון) ההשתתפות הינה  בהרצאות בלבד (ללא תרגול/סיורים). ההשתתפות  בקורסים הינה על (פרונטלי, היברידי, מק

  בסיס מקום פנוי ומותנית באישור אקדמי. 

  

הלימודים יתקיימו בכפוף להנחיות משרד הבריאות והתקנות  , בשל משבר הקורונהבשנת הלימודים תשפ"א, 

שיאושרו על ידי הממשלה ובהתאם למתווה האוניברסיטה לקיום הלימודים, יתכנו שינויים במתווה הלימודים  

  לאור זאת, יתכן שההוראה בסמסטר ב' תתקיים באופן מקוון. במקרה של למידה  ובהנחיות האוניברסיטה.

  ת לנוכחות בכיתה לסטודנטים מן המניין.   היברידית תינתן עדיפו

  

 ?   מי יכול ללמוד

  האוניברסיטה מאפשרת לכולם ללמוד ולהיחשף לעשייה האקדמית! 

1.  ?   מי יכול ללמוד
 מועמדים ללא תואר אקדמי:    1.1
  .כל המעוניינים לחוות את חווית הלמידה האקדמית 

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

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

  
  : תואר שני מרמת  המעוניינים ללמוד קורסים   ,לפחות  בוגרי תואר ראשון  1.3

   מקצועיים ברמה אקדמית גבוהה, להתמחות מקצועית.   להצטרף לקורסים מעונייניםהלומדים 
  

יברסיטה כל משתתף חייב להירשם ולהסדיר תשלום כתנאי להשתתפות בקורסים   .בהתאם לכללי האונ
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' תשפ"א .  2   : ** מועדי הלימודים לסמסטר ב

       1.06.20218  -  1.20202.28הסמסטר מתקיים בין התאריכים                        -
   14.03.2021  -  28.02.2021תקופת שינויים חלה בין התאריכים                      -

   * האמור לעיל אינו מתייחס לסטודנט פעיל באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

  במועדים הרשומים לעיל. ** יתכנו שינויים 
  

  

 

,    ,תהליך ונהלי רישום .3  ללומדים חיצוניים בקורסים    אישורים וכללים לימודים
  כ"שומע חופשי": 

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

כפופים לכללי ונהלי  ,  כ"שומע חופשי" אקדמייםהמשתתפים בקורסים   והתשלום לפני תחילת הלימודים.

  האוניברסיטה. 

  

 תהליך הרישום: 
לומד חיצוני", להלן   – למלא טופס "בקשה לרישום לקורסים אקדמיים לשומע חופשי  על המועמד 3.1

 http://bit.ly/freelisten_registrationformקישור לטופס   

 
  ."טופס הבקשה לרישום"  כולל קישור לאתר  התשלומים של האוניברסיטה לצורך תשלום דמי רישום

טופס  תשלום מתקבל בדוא"ל עם סיום התשלום. יש לרשום את מספר האישור בהמספר אישור 

  הבקשה. 

 
     להלן קישור ישיר לתשלום דמי הרישום בחנות התשלומים של האוניברסיטה:

http://bit.ly/bgu_shop_academic   

  

 לרבות אי קבלה לקורס/ים.   ,אינם מוחזרים מכל סיבה שהיא ₪,  100דמי רישום לטופס, בסך  3.2

 בקשה  ללימודים בקורס מתקדם, מחייבת הצגת אסמכתאות על לימודים בקורסי  הקדם.  3.3

לעיל. מספר המקומות בכל קורס מוגבל    2הרישום לקורסים הינו עד תום תקופת השינויים, כאמור בסעיף   3.4

 ולכן מומלץ להקדים ההרשמה.

 .קורסים שנתיים מחייבים לימודים במשך שני סמסטרים  3.5

  7בהתאם לתעריפים הרשומים בסעיף  ,עמד יסדיר את שכר הלימוד בגין הקורסבתום הרישום, המו  3.6

 להלן. הודעת אישור הרשמה לקורס/ים תישלח למועמד החיצוני לאחר הסדרת התשלום כאמור.  
שכר הלימוד מחושב בהתאם למספר הנק"ז/ש"ש בכל סמסטר ובהתאם לרמת התואר, כמפורט בטבלת   3.7

 להלן.  7המשך בסעיף  התעריפים לשנת תשפ"א, כאמור ב
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, מטלו  .4   אקדמיות ואישורים:   ת לימודים
מדווחים למערכת האוניברסיטה    במעמד "שומע חופשי" ,המשתתפים בקורסים אקדמיים  לומדים מן החוץ  

  ולומדים עם כלל הסטודנטים בקורס, בהתאם לאופן הלימודים הקיים בקורס (פרונטלי, היברידי, מקוון).  

  

הלימודים יתקיימו בכפוף להנחיות משרד הבריאות  , בשנת הלימודים תשפ"א, בשל משבר הקורונה

יטה לקיום הלימודים, יתכנו שינויים  והתקנות שיאושרו על ידי הממשלה ובהתאם למתווה האוניברס

   במתווה הלימודים ובהנחיות האוניברסיטה.

  

. בלמידה היברידית תינתן  סיוריםים ו/או בתרגול השתתפות בההשתתפות הינה  בהרצאות בלבד ללא       4.1

     עדיפות לנוכחות בכיתה לסטודנטים מן המניין.

  

כניסה   המשמשים  וסיסמא,  משתמש  שם  ינתנו  למערכת  ללומדים  זה  ובכלל  האוניברסיטה  למערכות 

  . MOODLEההוראה המתוקשבת 

  יונפק לאחר הסדרת התשלום (לא ניתן להנפיק אישורי השתתפות בקורסים).  – אישור הרשמה       4.2

  המהווה כרטיס הזדהות בכניסה לקמפוס ומאפשר שימוש     "כרטיס לומד חיצוני"להנרשמים זכאים        4.3

  בהתאם לנהלי הספרייה ותשלום תעריף סטודנט בחניות האוניברסיטה החיצוניות.       הבשירותי הספריי     

   יש לשלוח התמונה לכתובת המרכז, כאמור בטופס הרישום.  –תמונת הלומד את הכרטיס כולל      
  

  

  

  הרשמה לקורסים: שינוי /טולבי נהלי תשלום שכ"ל,  .5
  

שכר הלימוד מחושב בהתאם לסך נקודות הזכות הסמסטריאליות של הקורס ובהתאם לרמת התואר,    5.1

  להלן.  7כמפורט בטבלת התעריפים לשנת תשפ"א, בסעיף  

  , שכר הלימוד מחושב לפי שעות שבועיות בסמסטר.  נק"ז 0בקורסים בעלי  

  הודעות לגבי שינויים/ביטולים יועברו בכתב לדואר האלקטרוני של המרכז האוניברסיטאי    5.2

משתתף שיבטל הרשמתו לקורס לפני תום "תקופת השינויים" יהיה זכאי להחזר כספי של    . ללימודי חוץ         

  רשמה אינם מוחזרים. שכר הלימוד, ככל ששולם. דמי הה

  משתתף שיבטל הרשמתו לקורס לאחר תום תקופת השינויים, לא יהיה זכאי להחזר כספי.   5.3
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  רשימת הקורסים האקדמיים:  .6
 

האקדמיים הפתוחים לרישום, מופיעה באתר המרכז האוניברסיטאי  ללימודי    מת הקורסיםי רש     6.1

  חוץ,  להלן קישור לאתר: 

https://bit.ly/externalstudies_freelisten 

  

, מהפקולטה  הקורסים המפורטים באתר המרכז האוניברסיטאי הינם מהפקולטה למדעי הרו"ח

ניתן להירשם לקורסים נוספים מפקולטות אלו בכפוף   לניהול ומהפקולטה למדעי הבריאות. 

  לבקשה פרטנית ובאישור מיוחד, ראו קישור ל"קובץ הקורסים האוניברסיטאיים". 

  

,  ומביה"ס הבינלאומי  מהפקולטה למדעי הטבעההנדסה, קולטה למדעי רישום לקורסים מהפ   6.2

  ללימודי מדבר, הינו בכפוף לאישור פרטני ולהצגת עמידה בקורסי קדם ובתנאים אקדמיים.  

  לפירוט הקורסים, ראו קישור ל"קובץ הקורסים האוניברסיטאיים". 

 =============================  

  ,   בחתך למחלקות האוניברסיטה:"קובץ הקורסים האוניברסיטאיים" 

http://bit.ly/academic_courses_file  

, מספר מחלקה ורמת תואר   – מוסד  לבחור  יש     אוניברסיטת בן גוריון בנגב
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 כ"שומע חופשי":     חיצוניללמוד  ,  תעריפי  שכר  הלימוד  .7
 

   :שכר הלימוד ל"שומע חופשי" לקורסים מרמת תואר ראשון     7.1

       "בגין כל נק"ז /ש"ש  ₪   416בסמסטר:        לקורס מרמת תואר ראשון שכ"ל ל"שומע חופשי .  

  

o   לפי התעריף לעיל. נק"ז, שכר הלימוד מחושב לפי שעות שבועיות בסמסטר 0בקורסים בעלי , 
o /מהתעריף לעיל.     50%נק"ז הראשונות בסמסטר הינה     5-נוספת מעבר לש"ש עלות כל נק"ז  

o   במקרה שנלקחים גם קורסים מרמת תואר ראשון וגם קורסים מרמת תואר שני, תחשיב שכר

 הלימוד מבוצע על בסיס תעריף ונק"ז/היקף שעות סמסטריאלי לכל רמת תואר בנפרד. 
  

  ₪  832לדוגמה: מחיר קורס סמסטריאלי בן שעתיים שבועיות הינו: 

  

        "ש"ש/נק"ז בגין כל   ₪      208:   לגמלאים* בסמסטר  לקורס מרמת תואר ראשון שכ"ל ל"שומע חופשי . 
  

o   לפי התעריף לעיל. נק"ז, שכר הלימוד מחושב לפי שעות שבועיות בסמסטר 0בקורסים בעלי , 
o  מהתעריף לעיל.     50%נק"ז הראשונות בסמסטר הינה     5-נוספת מעבר לעלות כל נק"ז/ש"ש  

o   במקרה שנלקחים גם קורסים מרמת תואר ראשון וגם קורסים מרמת תואר שני, תחשיב שכר

 הלימוד מבוצע על בסיס תעריף ונק"ז/היקף שעות סמסטריאלי לכל רמת תואר בנפרד. 
     

  ₪  416ים שבועיות לגמלאי הינו: לדוגמה: מחיר קורס  סמסטריאלי בן שעתי   

          

 שכר הלימוד "שומע חופשי" לקורסים מרמת תואר שני:     7.2
  

   בגין כל כל נק"ז /ש"ש ₪   570שני ל"שומע חופשי":           מרמת תואר   בסמסטרלקורס שכ"ל  

  

  ₪  1,140   לדוגמה: מחיר קורס סמסטריאלי בן שעתיים שבועיות:

  ₪ 1,710שבועיות :  שלוש שעות  מחיר קורס סמסטריאלי בן  
 

       "י בסמסטרלקורס מרמת תואר  שכ"ל ל"שומע חופשי   .בגין כל שעה שבועית  ₪  285         :* לגמלאים  שנ

  

  ₪  570מחיר קורס  סמסטריאלי בן שעתיים שבועיות לגמלאי:      לדוגמה: 

  ₪  855שבועיות לגמלאי :  שלוש שעות מחיר קורס סמסטריאלי בן   

  

 . 65מעל גיל הנחת גמלאי מוענקת ללומדים  * 
  . כלולים בשכ"ל לקורס קורסים) אינם    4(עד ₪    100רישום בסך  ה*דמי        

  


