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 '.דומה לאופן הרישום, השנה, בסמסטר אאופן הרישום 

)קיבלתם במכתב ההנחיות של  11/2/2021+  10/2/2021+  4/2/2021   :הרישום לקורסים צפוי להתקיים בין 

 הפקולטה את השעות המדויקות(

  לרישום עצמו: שנקבעתוכלו להיכנס בזמן 
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 להזכירכם,

 .'פעילה בשנה ב לא. בשנה א' היה רישום מתכונת. אופציה זו 1

ספרות אחרונות  4הקלדת  –חיפוש קורס  –יהיה עליכם להיכנס לרישום  -כשחלונות הזמן לרישום יהיו פתוחים 

 )מספרי הקורסים מופיעים במערכת השעות שבאתר(. של הקורס

 מספר. רק, )ולא שום פרט אחר( להקליד את שם הקורס לאשימו לב בבקשה 

 יהיה עליכם לבחור את הקורס המבוקש.( יפתחו לכם מספר קורסים אפשריים ו480במידה ולא סימנתם מחלקה )

יהיה מקום  לאבשנה ב' יש גם קורסי בחירה. קורסי הבחירה הם "קטנים" יותר, מבחינת מספר סטודנטים ולכן  .2

 לכולם. כל הקודם זוכה. 

 בנושא: דגשיםשימו לב בבקשה למספר 

 שנה ב. במהלךקורסי בחירה  4עליו להשלים  – חובהפטור מקורסי  קיבל שלאא. למי 

 . מי שקיבל פטור מקורס חובה, על כל קורס חובה בו קיבל פטור יהיה עליו להשלים קורס בחירה נוסף, ב

 קורסי הבחירה. 4מעבר ל 

ולהירשם לו ללמוד  וכבר לקחתם קורסי בחירה בסמסטר א, כל אחד צריך לבדוק כמה קורסי בחירה נשאר .ג

  בהתאם.

לקורס זה  ,, ביום שישי. שימו לב480-2-4014 במערכת הבריאות, יגותמנה ,למי שמתכנן לקחת קורס בחירהד. 

התנהגות  או 4004-2-480את הקורס הנעת עובדים  םאם למדת רק. ניתן להירשם אליו קדםדרישה לקורס יש 

ות, גם אם להירשם לקורס מנהיג אל באחריותכםמקורסים אלה,  אחדלמדתם . אם לא 4016-2-480ארגונית 

 תחסמו.לא  ברישום לקורסים

 . בד"כ, בתק' שינויים:ה

 .)יש לעקוב( סטודנטים משנים את הרישום ולכן מתפנים מקומות. 1

אבל יש לזכור  ,שצריך לעקוב ךעוד מקומות, כפותחים אנו לפעמים אחרי שאנו רואים את מצב ההרשמה, . 2

 יהיו מקומות לכולם. שלא

לעיתים סטודנטים נרשמים ליותר קורסי בחירה ממה שהם צריכים ומחליטים לשנות בתק' שינויים, לא ניתן  .ו

 למנוע מכם, אבל אנא התחשבו בחבריכם לכיתה כי בכך אתם "תופסים מקומות".

חירה יכול לקחת את הסדנאות של פרופ' אריה רותם או כל קורס ב אינו מנהיגות /תזכורת: המסלול הטכנולוגי ז

 . במידה וקיבלתם פטור מקורס חובה, אנא צרו קשר עם המחלקה. המגמהקשור ישירות לנושא  שאינו

הינו קורס בחירה לכל דבר. רק שהוא לא נלמד לאורך כל  הסמסטר אלא הוא  -. למסלולים מרוכז ומפוצל: סדנה ח

מרוכז. עם נוכחות חובה! שימו לב מראש לתאריכים. בסוף הסדנה יש עבודת הגשה )בנוסף למטלות במהלך 

 הסדנה( ולא בחינה.  

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns


, מופיעים לכם במערכת השעות שלכם של המגמהבחירה שימו לב עליכם להירשם לקורסי  –. מגמות מנהיגות ט

פוש ושים חישר עא, כ 480ולא  687מחלקה  ורס שלורס למידה ארגונית וחזון הוא ק)שימו לב שהק באתר.

 .קורס(

 , שימו לב:47020013, יש להירשם לסמינר לתלמידי מחקר שבמסלול תזה. למי 3 

קשור לקורס החובה אותו למדתם. בימי רביעי פעם בשבועיים בין  אינונק"ז,  ללא, קורס 1א. מדובר בסמסטר 

 ו אותו בסמסטר בו אתם לומדים קורסים נוספים, לא יחייבו אתכםעם נוכחות חובה. במידה ותיקח 8:45-10:00

 .)מבחינת תשלום( עליו

 ב. במידה ותחליטו לא לקחת אותו כעת אלא רק שנה הבאה, תחויבו בתשלום עליו )פרטים מול שכר לימוד(.

 ג. בימי רביעי חברי הסגל נמצאים ותוכלו גם לקבוע איתם פגישות בנוגע לתזה.

 

 בהצלחה!

 


