
 

  

 

 פ"אתש לשנת הלימודיםלתכנית "נתיב לאקדמיה" קבלה הלהודעת  נספח
 

 גוריון בנגב.-ברוכים הבאים ללימודים במרכז ללימודים קדם אקדמיים באוניברסיטת בן

באחריותכם להתעדכן באתר המרכז בנושאים , בתכניתמידע ונהלים בנושא הלימודים  דףלהלן 

  .הקשורים בלימודים

 
, פ"אתששבט ב כ"ט 11.2.21 'הביום  ופתחיי "נתיב לאקדמיה"תוכנית ב אביבהלימודים בסמסטר  .1
 . תקופת הבחינות תחל מיד עם תום הלימודים הסדיריםתשפ"א סיוןב כ"ג 3.6.21' ה ביום מוסתיייו

יש לשלם עד התאריך המופיע על גבי . קבלהההודעת ל ףמצורשובר לתשלום  שכר לימוד תשלום .2
 ניתן לשלם דרך הפיקדון הצבאי ,השובר

 המרכז מידע ותאריכים יפורסמו באתר .מתקבלהידי -יתבצע באופן עצמאי על כיתת לימודרישום ל .3

 2021 ינואר מהלך חודשב

סיווג מתקבלים שאין בידם  .כחודש לפני תחילת הלימודיםיתקיימו ם לסיווג באנגלית "בחינות אמיר .4

 םלהיבחן, אך אינ םרשאי סיווג קודם בידם שישמתקבלים מהבחינות.  להיבחן באחת יםחייב קודם באנגלית

 בלוח ההודעות באתר המרכזיפורסמו ליה א. פרטים על הבחינה וההרשמה יםחייב

תתקיים כשבועיים לפני תחילת הלימודים, ותאפשר לא ללמוד אנגלית  נת אנגלית לבעלי פטורבחי .5

 באתר המרכז מפורסמיםבתכנית בקבלת ציון מתאים בבחינה. פרטים 

ובהתאם להנחיות במועדי למידה מרחוק או באופן פרונטאלי, ם יתקיימו בהלימודי קום הלימודיםימ .6

יתקיימו בקמפוס קרית טוביהו. חלק מהלימודים לימודים הרוב . במידה והלמידה תהיה פרונטאלית, תכניתה

 ו בקמפוס מרקוסורוב הבחינות בתכנית יתקיימ

מול בית המלון "לאונרדו", באר שבע,  1בית הייאס, רח' הנרייאטה סאלד  -קמפוס קרית טוביהו  •

 מרחק הליכה מתחנת רכבת  מרכז

 ,האוניברסיטאי  "סורוקה" מול המרכז הרפואיהקמפוס הראשי בכניסה לעיר,  -קמפוס מרקוס  •

 תחנת רכבת צפון

  לחץ כאן. לקישור ישיר מפורסמים באתר המרכזוהפסקת לימודים  נהלי ביטול הרשמה .7

 "אקד מרכז ללימודיםלבדואר אלקטרוני  בכתב עבירביטול הרשמה או הפסקת לימודים יש לההודעה 

רה הגדיר אותם בשיעור הראשון לכל כל מושיש לעמוד בדרישות הנוכחות, כפי  נוכחות בלימודים .8

 קורס

על כל הלומדים במרכז ללימודים קדם אקדמים אקדמיים חלים כללי ההתנהגות  נהלים וחובות .9

והנהלים של האוניברסיטה, וכן נהלי המרכז ללימודים קדם אקדמיים, המפורסמים בכל שנה בשנתון, 

 הנמצא באתר המרכז

מבחנים עפ"י הכללים הנהוגים באוניברסיטה )אבחון תלמידי המרכז זכאים להתאמות בהתאמות  .10

  לא ינתנו התאמות ללא הצגת אישור .מת"ל בלבד(. מומלץ לסיים את התהליך לפני תחילת הלימודים

 לחץ כאן. לקישור ישיר פרטים בנושא באתר דיקנאט הסטודנטיםהוועדה האוניברסיטאית. 

 
, בנוסף להודעות שישלחו באתר המרכזבלוח ההודעות מומלץ להתעדכן בהודעות ועדכונים 

 האישי. דואר האלקטרוניל

 

                                     ,בהצלחה בלימודים

 ללימודים קדם אקדמיים רכזרות הממזכי

 12:00 – 09:00ה' בשעות –ימים א' ב קבלת קהל במזכירות המרכז

 www.bgu.ac.il/pre המרכז אתר

 pre@bgu.ac.il דואר אלקטרוני
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