 24ביולי2022 ,
כ"ה תמוז תשפ"ב

הנחיות הרשמה לקורסים לסמסטר א' תשפ"ג
הפקולטה למדעי הבריאות מברכת את ציבור הסטודנטים ותיקים וחדשים כאחד ,לקראת שנת הלימודים
תשפ"ג ומאחלת לכם שנת לימודים פורייה ,מהנה ומוצלחת .נודה על קריאת ההנחיות שלהלן בעיון.
שנת הלימודים האקדמית הרשמית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב תחל ביום א' 23.10.2022
מידע חשוב הכולל נוהל הערכת סטודנטים ,קידום וכללי התנהגות מופיעים בשנתון הפקולטה למדעי
הבריאות המתעדכן מדי שנה ומפורסם במועד פתיחת שנת הלימודים.
הסטודנטים באוניברסיטה נדרש לבצע רישום לתכנית הלימודים במערכת מנהל תלמידים עבור כל סמסטר
בנפרד .הרישום לתכנית הלימודים הינה באחריות הסטודנט.ית בלבד .ביצוע הרישום מהווה אישור לתכנית
הלימודים שבחרת ( בהנחה כי הסטודנט.ית עומד בתנאים האקדמיים) וכן מהווה בסיס לקליטת הציונים
במערכת מנהל תלמידים.
סוגי ההוראה
אופני העברת תכני ההוראה (נכון למועד מכתב זה) כוללים הורה פרונטלית .במעמד הרישום לקורסים אופן
העברת תכני ההוראה בקורס יוצג במערכת .במידה ויחול שינוי בהנחיות הממשלה בנושא ההוראה במוסדות
להשכלה גבוהה תעודכנו על ידי הפקולטה  /המחלקה /בית הספר בהתאם.
ביצוע הרישום לקורסים:
הרישום לקורסים במרבית המחלקות /בתי הספר מתבצע באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה
בקישור שלהלן :אתר הרישום לקורסים
עבור השנים הבאות הרישום יתבצע באמצעות הרכזות לענייני סטודנטים במחלקה  /בית הספר:
בית הספר לרפואה (שנים ה'-ז')
בית הספר לרוקחות (שנה ד').
לצורך ביצוע הרישום לקורסים יש לוודא כי:
 .1קיבלתם שם משתמש וסיסמא.
 .2שולמה מקדמת שכר לימוד (רישום לקורס מותנה בתשלום מקדמה על פי התניות
האוניברסיטה).

סטודנטים ותיקים:
.1

אישור על השלמת חיסונים במסגרות בהן קיימת דרישת חיסונים (ראה חיסונים באתר הפקולטה).

.2

מצב אקדמי המאפשר רישום לשנת הלימודים ,היינו עמידה בתכנית הלימודים (מומלץ לבחון את
הנחיות המחלקה  /בית הספר טרם ביצוע הרישום).

מועדי הרישום
 .1תואר ראשון וד"ר לרפואה:
בין השעות

מיועד עבור

09:00-16:00

שנה א' בלבד

16:01-23:59

שנה ב' ואילך

09:00-16:00

שנה א' בלבד

16:01-23:59

שנה ב' ואילך

28.09.2022

09:00-16:00
16:01-23:59

שנים ב' ואילך
שנה א' בלבד

29.09.2022

09:00-23:59

כולם

תאריך
14.09.2022
15.09.2022

 .2תואר שני:
תאריך
06.09.2022
07.09.2022
08.09.2022

בין השעות

מיועד עבור

10:30-14:00

כולם

16:01-23:59
09:00-12:00

כולם

16:01-23:59
13:30-23:59

כולם

תקופת שינויים
 .1כל התארים (ראשון ,שני וד"ר לרפואה):
תאריך

בין השעות

מיועד עבור

23.10.2022-05.11.2022

08:00-23:59

כל התארים

06.11.2022

08:00-13:00

כל התארים

לסטודנטים לתואר ראשון וד"ר לרפואה:
מרבית תכניות הלימוד של המחלקות /בתי הספר לתואר ראשון ורפואה מורכבות ממערכות מובנות.
במסגרות אלה ניתן לערוך רישום במתכונת  .המתכונת כוללת את כל קורסי החובה לתואר ולשנה אליהם
חייב הסטודנט להירשם.
עם כניסתך למסך הרישום ,יש לבחור באפשרות רישום ב 'מתכונת' .כל קורסי החובה יופיעו על המסך ,עליך
לאשר רישום לכל אחד מהקורסים .יש לבחור קבוצת תרגול או קבוצת מעבדה ,אותה יש להוסיף למתכונת
בעת הרישום .אין להסתמך על ברירת המחדל המופיעה על המסך .אם ברצונך לבחור בברירת המחדל ,יש
לאשרה.
סמלי קורס :
מספר קורס מלא מכיל עשר ( )10ספרות המייצגות את:
סמל המחלקה ( 3ספרות)  ,רמת התואר (ספרה אחת) :בוגר.ת ( ,)1מוסמכ.ת ( )2וד"ר לרפואה (,)8
מספר סידורי של הקורס ( 4ספרות) ומספר קבוצה ( 2ספרות).
לדוגמא קורס מספר :4701123401

4701123401
מספר קבוצה
1

0

מספר סידורי של הקורס
4

3

2

רמת תואר
1

1

סמל מחלקה
0

7

4

יש לבדוק כי אין חפיפה בשעות הלימוד בקבוצות התרגול בהן בחרתם במקצועות השונים
יש לוודא אישור של כל קורס המופיע במתכונת לפני אישור המתכונת כולה.
קורסי בחירה
קורסי בחירה אינם חלק מהמתכונת ,יש להירשם אליהם בנפרד בהתאם לרשימת הקורסים שהמחלקה /
בית הספר פרסם .לחלק מקורסי הבחירה אין אפשרות להירשם באינטרנט ,במקרים אלה יש לפנות ישירות
למזכירות המחלקה /בית הספר.
קורס שפה -עברית (לחייבים)
קורסי שפה אינם חלק מהמתכונת ,יש להירשם אליהם בנפרד בהתאם לרמת העברית אליה סווגת במעמד
הקבלה .יש לסיים חובה זו עד למועד שהוקצה במעמד הקבלה (מופיע על גבי הודעת הקבלה)

אנגלית כשפה זרה
קורסי הכשרה
קורסי הכשרה בשפה האנגלית ניתנים על ידי המחלקה לאנגלית כשפה זרה .קורסים אלו אינם חלק
מהמתכונת ,יש להירשם אליהם בנפרד (יש להתעדכן במועדי הרישום מול המחלקה לאנגלית כשפה זרה)
בקורסים אלה מחויבים כל מי שקיבל בבחינה הפסיכומטרית בגין רכיב האנגלית ציון נמוך מ.134-
מספר קורסי ההכשרה שעליך להשלים תלוי בציון הספציפי שקיבלת ואליה סווגת במעמד הקבלה ללימודי
התואר .יש להירשם לקורסי ההכשרה באנגלית בהתאם לרמה אליה סווגת החל מהסמסטר הראשון
ללימודיך .חובה זו ניתנת להשלמה עד לסיום שנה ב' ללימודי התואר הראשון .
במידה ולא תעמוד /י בדרישה זו עד למועד הנקוב יופסקו לימודיך לאלתר.
קורס תוכן באנגלית ()EMI
החל משנת הלימודים תשפ"ב ואילך ,מתקבלים חדשים לתואר ראשון וד"ר לרפואה (המשויכים לשנת חוזה
 2022ואילך) מחויבים ללמוד במהלך התואר קורסי תוכן בשפה האנגלית כלהלן:
חייבי אנגלית (לא הגיעו לרמת פטור ברכיב אנגלית בבחינה הפסיכומטרית) במעמד הקבלה ללימודים:
נדרשים ללמוד קורס תוכן אחד בשפה האנגלית בהיקף  2נק"ז לפחות.
פטורי אנגלית במעמד הקבלה ללימודים:
נדרשים ללמוד שני ( )2קורסי תוכן באנגלית בהיקף  2נק"ז לפחות כל אחד.
רשימת קורסי התוכן תועבר על ידי המחלקה  /בית הספר.
רישום לקורסים שנתיים
רישום לקורס שנתי מחייב המשך הרשמה לחלקו השני של אותו קורס אשר יתקיים בסמסטר העוקב.
במקרה זה ,לא תהיה אפשרות לביטול ההרשמה לקורס העוקב ,אלא באמצעות "ויתור אקדמי" .בתום
הרישום מומלץ להדפיס אישור לימודים לסמסטר וכן מספר עותקים מתדפיס הרישום לקורסים .תדפיס
הרישום נדרש במוסדות שונים לאורך הסמסטר .באחריות הסטודנט.ית לבדוק לפני תום תקופת השינויים
כי אכן הנך רשום .ה לכל קורסי החובה בשנת הלימודים הנוכחית ולקורסים נוספים אליהם ביקשת להירשם.
הבדיקה נעשית אל מול תדפיס הרישום ורשימת הקורסים של המחלקה .את דרישות החובה ניתן לבדוק
תחת הנחיות ורשימת קורסים של המחלקה באתר הפקולטה.
בקשות לפטור מקורסים ,הכרה בקורסים ומבחני פטור
בקשות לפטורים והכרות יש להגיש על טופס מתאים בצירוף תדפיס לימודים קודמים ובסילבוס הקורס
שכבר נלמד (בהתאם להנחיות המחלקה /בית הספר) .הרשמה למבחני פטור תעשה במזכירות המחלקה /בית
הספר .ניתן לשלם עבורם בקישור שלהלן :אתר רישום למבחני פטורסטודנטים שהגישו בקשות לפטור/
הכרה מקורסים על בסיס לימודים קודמים או בעקבות מבחן פטור אליו נרשמתם (מבחנים בעזרה ראשונה
ובהכרת המחשב) ,וטרם קיבלתם אישור בגין הפטור /הכרה ,חייבים ברישום לקורסים והשלמת דרישותיו
(לרבות נוכחות בקורס) עד לקבלת האישור.
יש להגיש את בקשות הפטורים /הכרות למזכירות המחלקה  /בית הספר עד למועד תחילת תקופת
השינויים לשנת הלימודים תשפ"ג סמסטר א' ,היינו בתאריך .23.10.2022
כל שינוי לאחר תקופת השינויים כרוך בתשלום ,אישור מיוחד ,קנס ולעיתים גם תשלום עבור הקורס עצמו.

הפקולטה למדעי הבריאות עומלת על פיתוח מערכת ממוחשבת להגשת בקשות לפטורים  /הכרות .במידה
והמערכת תהייה שמישה עד לפתיחת סמסטר א' תשפ"ג ; תצא אליכם הודעה נפרדת ובה הנחיות מפורטות
להגשה.
מעמד בקבלה
במידה וקבלתך ללימודים אינה מן המניין  /משלים עליך להשלים את הדרישה כפי שנקבעה במכתב הקבלה
(דרישות כגון :הצגת גיליון ציונים ,אישור זכאות לתואר ,העתק תעודת בגרות ו /או כל אישור אחר אליו
נדרשת להציג לצורך השלמת הליך הקבלה והרישום) עד למועד תחילת הלימודים .אי עמידה בתנאי
ההשלמה במועד שנקבע תגרור הפסקת לימודים.
במידה ונתקלת בבעיות בנושאים שלהלן:
מועדי חלונות זמן לרישום לקורסים ,מעכבי ייעוץ בשל חוב ,התמצאות במערכת הרישום לקורסים – חיפוש
קורס ,מחיקת קורס וכדומה ,קבלת שם משתמש וסיסמא ,חזרה מחופשת לימודים – הנחיות להרשמה דרך
מדור רישום ,חזרה מהפסקת לימודים – הנחיות להרשמה מחדש דרך מדור רישום וכדומה.
יש לפנות למוקד המידע בטלפון .08-6461600
במידה ונתקלת בבעיות בנושאים אחרים ,יש לפנות ישירות למזכירות המחלקה /בית הספר.

בברכת שנת לימודים מוצלחת ,בריאה ושנה טובה ומתוקה

דורי שניידר
עוזר ראשי לראש מנהל
הפקולטה למדעי הבריאות

הבהרות נוספות
למתקבלים חדשים:

בהודעת הקבלה מופיע קוד סודי המאפשר כניסה למערכת לשם קבלת שם משתמש
וסיסמא .לפתיחת תיבת דואר אישית ,אנא היכנסו לקישור שלהלן:
למערכת הרשאות מחשוב – לחץ כאן
יש להקליד מספר תעודת זהות ואת הקוד שהתקבל על מנת להשלים הליך פתיחת
התיבה האישית.

תיבת דואר אלקטרוני

לכל סטודנט.ית תפתח תיבת דואר אלקטרוני מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
עליכם לבדוק באמצעותה הודעות מטעם האוניברסיטה  /הפקולטה /בית הספר/
המחלקה.

הכרת הספרייה
סטודנט /ית המצוי/ה בשנה א' לתואר ראשון ולתואר ד"ר לרפואה חייב/ת להשלים קורס הכרת הספרייה
במהלך השנה הראשונה ללימודים .הנחיות לרישום לקורס תפורסמנה על ידי המחלקה /בית הספר .במידה
ולא תושלם חובת המעבר בקורס הכרת הספרייה מהלך שנה א' יופסקו לימודיך לאלתר.
לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית
סטודנט.ית בשנה א' ללימודים (בכל רמות התואר) חייב/ת להשלים קורס זה במהלך השנה הראשונה
ללימודים .הרישום לקורס זה מתבצע במערכת הרישום לקורסים ,מספרו  .900.5.5001הלומדה מוכרת
כחובה אוניברסיטאית הנלמדת כקורס מקוון ללא נקודות זכות .במידה ולא תושלם חובת מעבר הלומדה
מהלך שנה א' ללימודים יופסקו לימודיך לאלתר.
רישום מאוחר לקורסים
סטודנט.ית אשר מסיבה כלשהי לא ערך/ה רישום לקורסים במועדים שנקבעו ,י/תוכל לערוך רישום בתקופה
המוגדרת 'תקופת שינויים'.
המחלקה /בית הספר רשאים לבטל הרשמה לקורסים אליהם הסטודנט /ית אינם רשאים להירשם.
מועדי הבחינות
מועדי הבחינות יפורסמו בלוח המודעות המחלקתי  /בית ספרי וכן במערכת המודל.

