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  טקורסי קיץ תשע" -הפקולטה למדעי ההנדסה 
 

 ,סטודנט/ית יקר/ה

 

 (: דף מידע לסטודנטים9201) טתשע" -כללים לפתיחת קורסי קיץ בתשלום

 

 בהתאםהחלטת הפקולטה, בדיקת האפשרויות לפתיחת קורסי קיץ בתשלום נעשית ע"פ  .1

רשימת הקורסים  .ובכפוף למספר מינימלי של נרשמים ליכולת המחלקה לקיים את הקורס

  .המאושרת מופיעה בהמשך

עד  04.08.2019 –שבועות החל מ  7 -בקורסי הקיץ בתשלום יתקיימו במשך כ הלימודים .2

ניתנות בקורס השעות שממספר כפול מספר שעות הלימוד השבועיות יהיה  .20.09.2019

 בסמסטר רגיל.

 

 רישום לקורסי קיץ .3

ועד  09:00החל מהשעה  14.07.2019הרישום לקורסים באינטרנט יתקיים מתאריך  .א
 23:59בשעה  17.07.2019

 . reg.aspx-http://in.bgu.ac.il/Pages/coursesבכתובת  

 .בלבד 23:59 -09:00בין שעות  28.07.2019יום השינויים יערך בתאריך  .ב

 

 
  קיץ באנגלית כשפה זרה קורס .4

 
 המחלקה לאנגלית שפה זרה תקיים מחזור אחד של קורסי קיץ. 

ה קיום הקורס מותנ . 22.8.2019ועד  4.8.2019הקורסים יתקיימו בין התאריכים  .א
 .בפועלבמספר הנרשמים 

 
ה' בין  -בימים א'  םיתקיימתקדמים ב' )תפתח קבוצה אחת לטבע והנדסה(  קורסה .ב

 . 9:00-13:00השעות 

 – 14:00ה' בין השעות -)תפתח קבוצה אחת ( יתקיים בימים א' הקורס מתקדמים א' .ג

18:00 . 

מועדי בחינות )שימו לב לחפיפת השיעורים עם  קיימת חובת נוכחות בקורסי האנגלית .ד

 .ב'(

 שעות הרישום לקורסי אנגלית: .ה

 17.7.2019ועד  9:00בשעה  14.7.2019יוכלו להירשם החל מתאריך  שנה ג'תלמידי 

 . 23:59בשעה 

http://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx
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בשעה  17.7.2019ועד  09:00בשעה  16.7.2019יפתח החל מתאריך  לשנה ב'רישום ה

23:59 . 

החל מתאריך  יוכלו להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד משנה א'סטודנטים 

 .באותו יום 23:59ועד השעה  9:00בשעה  17.7.2019

 .2018מדד יולי ל צמוד₪  1379 מתקדמים ב' עלות הקורס .ו

 . 2018צמוד למדד יולי ₪  1724א'  עלות הקורס מתקדמים

 

 

 שכר לימוד עבור קורסי קיץ .5

 בהתאם לנהלי האוניברסיטה, נקבע שכר הלימוד לקורסי קיץ על פי העקרונות הבאים:

 .₪( 13,794) הערה: בסיס החישוב הינו שכר הלימוד הבסיסי המלא ללא הפחתה

לכל  מלא ללא הפחתהשנתי משכר לימוד  5%יב לפי חות/נק"ז י 5עד  ת/הלומד ית/סטודנט .א

 נק"ז. 

לפי אחוז שכר לימוד לנק"ז, בהתאם  ית/חויב הסטודנטת/החל מהנקודה השישית ואילך י

 לעלות הנק"ז בתואר הנלמד מתוך שכר הלימוד השנתי המלא )ללא הפחתה(.

משכר הלימוד השנתי  15% גובה שכ"ל הוא , נק"ז 3 עבור רישום לקורס של לדוגמא:

 ה. המלא ללא הפחת

  32.5% , גובה שכ"ל הואנק"ז 8קורסים בהיקף של  ת/הלומד ית/סטודנט

(5%*5 +2.5%*3=)32.5%. 

  כללי ביטול הרשמה ותשלום שכר לימוד .ב

לקורסים )כלומר בין  במהלך תקופת הרישוםלקורסים  ה/הרשמתו ת/המבטל ית/נטודסט

  בתשלום שכר לימוד. חויבת/ילא (  14.7-17.7התאריכים

 השינוייםיום הנ"ל ועד למועד  מועדי הרישוםלאחר בטל הרשמתו ת/שי ית/נטודסט .ג

 הקורסים בסמסטר קיץ.התשלום עבור מסה"כ  40%תשלום של ב חויבת/י)כולל(, 

 יב על פי הנוסחה הבאה: חות/נק"ז י 4קורס של  ת/המבטל ית/סטודנט לדוגמא:

   40% כפול 2758.8₪שכ"ל שנתי = ₪  13,794 *מלא שנתי משכ"ל  5% *נק"ז   4)

 .1,103.52₪סה"כ לתשלום 

במלוא שכר  חויבת/י( 28.07.19השינויים ) יוםלאחר  ה/בטל הרשמתות/שי ית/סטודנט .ד

 .מה/של סמסטר קיץ בהתאם לקורסים אליהם נרשם הלימוד

 משכ"ל שנתי מלא )ללא הפחתה(. 15%נק"ז ייגבה שכ"ל של  3עבור קורס של  לדוגמא:

קיץ בתשלום יבוטל ביוזמת האוניברסיטה, יבוטלו חיובי שכר הלימוד הבמידה וקורס  .ה

 בהתאם.

קבלת ציון עובר  עקבהרישום, מועדי לקורס לאחר  ה/טל הרשמתובת/יאשר  ית/סטודנט .ו

שלום שכר לימוד בגין הקורס מת ה/פטור תהיה/במבחן באותו מקצוע בסמסטר ב', יהיה

 סה.מדעי ההנדהפקולטה להנדון עבור הקורסים של 
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 שניתנים על ידםבקורסים , שימו לב כי על פי החלטת הפקולטה למדעי הטבע

סטודנט שזכאי למועד מיוחד בקורס שהתקיים בסמסטר ב'  – ( 2)המתחילים בספרה 

, לא יוכל קורס בקיץאותו רשם לויממש את המועד המיוחד אם יומתקיים גם בקיץ, 

 .לבטל הרשמה עם קבלת הציון במועד המיוחד

 

 

 

   קיץ קורסיחינות ב .6

 תחילת חודשעד , ותש"פסמסטר א' תחילת ב ותסתיים 22.9.2019 -תקופת הבחינות תחל ב

מועד מיוחד של סמסטר ב' לבין בחינת במידה ויש חפיפה בין  ., לכל המאוחר2019 דצמבר

לא תתקיימנה בחינות בחול  בחינה בקורס הקיץ יש לגשת תחילה לבחינה במועד המיוחד.

 כות.המועד סו

 לא יהיו שינויים בתאריכי הבחינות לאחר פרסומם. 

  ,סטודנטים שזכאים למועד מיוחד בקורס קיץ והקורס ניתן בסמסטר א', הסטודנטים שימו לב
 . שזה אותו מרצהזכאותם בבחינת מועד א' בקורס שיפתח בסמסטר א' ובתנאי  יממשו את

 

 רישום על תנאי   .7

)קורסים  בקורסי השרות תנאיא יאושר רישום על לעל פי החלטת הפקולטה למדעי הטבע 

  .(2שמתחילים בספרה 

רישום לקורסים ממדעי הטבע יתבצע רק בכפוף לעמידה בדרישות הקדם במועד הרישום או 

 לכל המאוחר ביום השינויים.

 

 

 .ובבחינות בלימודיםרבה אנו מאחלים לכם הצלחה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טקיץ תשע" -רשימת הקורסים

 ים של הפקולטה למדעי ההנדסהקורס        

 שם קורס מס' קורס
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 א' תכנות הנדסי 37111671

 דינמיקה 36212221

 סדנא לתוכנות מחשב הנדסיות 36212173

 מבוא להנדסת חשמל למהנדסי מכונות 36212191

 2תכנון ופיקוח על היצור  36413041

 ניתוח ועיצוב 36411411

 בסיסי נתונים 36411901

 (BIערכות בינה עסקית )מ 36411171

 פיתוח תוכנה מונחה עצמים 36411421

קורס מהפקולטה  -עקרונות השיווק *68110049

 עבור תלמידי תעו"נ *לניהול

מחשבים תפתח בקיץ  מעבדת מיקרו 36113353

 קנויכקורס כקורס רגיל ולא 

 

 מדעי הטבעהפקולטה לקורסים מ

 

 שם קורס מס' קורס

 רלי ומשדי"פ לחשמלחשבון אינטג 20119681

 להנדסה 2חדו"א  20119721

  מבנה נתונים 20211031

 א 2פיסיקה  20311471

 ב1פיסיקה  20311391

 ב2פיסיקה  20311491

 

 פתיחת הקורסים מותנית בכפוף למינימום נרשמים.

שימו לב לשוני בהתנהלות בין קורסי הפקולטה למדעי ההנדסה לקורסי הפקולטה למדעי הטבע 

 לא יתקבלו בקשות חריגות בנושאים אלו. .7וסעיף  'ו5פים סעי

 

 בברכה,

 

 דפנה דומפרוכט,

 רמ"ן הפקולטה למדעי ההנדסה


