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הנחיות וסדרי הרשמה לקורסים – סמסטר א' תשפ"א
תלמידים יקרים,
ברכותינו לתלמידינו החדשים המצטרפים בשנת הלימודים תשפ"א לפקולטה לניהול ,לתלמידינו הוותיקים
ולחוזרים מחופשת לימודים.
סמסטר א' תשפ"א יחל ביום א' ,ל' בתשרי תשפ"א –  18.10.2020ויסתיים  ,ביום ו'  ,ב' בשבט תשפ"א-
15.01.2021
התלמידים החדשים מוזמנים ליום האוריינטציה (יום הכוון) עם צוות המחלקה לניהול ביום ה ,10/09/20 ,החל
מהשעה  .12:00השנה בשל משבר הקורונה ,יום האוריינטציה ייערך בזום:
https://zoom.us/j/94910472655
אתר המחלקה (ואפשרות לצפייה באתר הפקולטה) נמצא בכתובת האינטרנט:
http://in.bgu.ac.il/fom/Management/Pages/home.aspx
באתר המחלקה ,תחת תפריט "מידע לסטודנטים"  ,מתפרסם מידע המסייע לתהליך הרישום כגון :תכנית לימודים,
מערכת שעות ,מגמות לימוד ,מידע על הבחינות.
לביצוע הרישום לקורסים:
.1
.2

.3
.4
.5

תנאי מוקדם לביצוע הרישום לקורסים הוא תשלום המקדמה והסדרת חובות כספיים קודמים.
מומלץ ביותר להיערך לימים בהם יבוצע הרישום לקורסים על-ידי עיון מוקדם בתוכנית הלימודים
המתפרסמת בשנתון הפקולטה (קורסי חובה ,בחירה ,קורסי קדם) ,במערכת השעות ובכל המידע
שהמחלקה מפרסמת (סדנאות או פטורים והכרות או התמחות מעשית או חובות אוניברסיטאיים. )....
ניתן לקבל מענה בנושאים אלה במזכירות המחלקה (מספרי הטלפון מפורסמים באתרי המחלקות) .
לתשומת הלב ,בימי הרישום עצמם יש עומס טלפוני גדול במזכירות המחלקה והמענה לפניות אלה יהיה
מוגבל ולכן "יפה שעה אחת קודם".
ניתן להיערך לרישום לקורסים בעזרת מערכת התנסות לרישום לקורסים בלינק:
https://mih.bgu.ac.il/html/consulting.html
השנה לא תתקיים קבלת קהל במחלקה בשל משבר הקורונה .מענה יינתן במייל ובטלפון בזמן חלונות
הזמן לרישום.
הכרחי להצטייד בקוד אישי למערכת הממוחשבת של האוניברסיטה ,ללא הקוד לא יתאפשר הרישום,
הקוד מופיע בדף הקבלה לאוניברסיטה.
בסיום תהליך הרישום לקורסים – יש להפיק "תדפיס רישום לקורסים" ולאמת את הנתונים שהוקלדו
(לוודא שם קורס ,קבוצה ,זמן ,סה"כ נקודות בסמסטר).
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 .6חובות אוניברסיטאים -חובה על כל סטודנט להירשם לקורסים הבאים,בסמסטר א' :
•

הכרת הספריה  -681-1-0011תלמידי המסלול הדו מחלקתי -ירשמו תחת רכיב 151

•

לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית  -900-5-5001תלמידי המסלול הדו
מחלקתי -ירשמו תחת רכיב 151
הסבר על הלומדה בקישורhttps://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shp-software.aspx :

•

אנגלית כשפה זרה -לפי רמת הסטודנט -תלמידי המסלול הדו מחלקתי -ירשמו תחת רכיב 151
 .לשאלות בנושא ,ניתן לפנות למחלקה לאנגלית בטלפון .08-6472463

 .7חשוב מאוד :בשל אילוצי הקורונה ולוח הזמנים הדחוק  ,הוחלט לדחות את בדיקת המצב האקדמי
של התלמידים .החלטת המעבר בשלב הרישום עבור תלמידי שנה א' ותלמידי שנה ב' תיקבע
כ"קידום בשנה" .חלונות הזמן האישיים ייפתחו בהתאמה .יחד עם זאת ,תהליכי בדיקת מצב אקדמי
וקבלת החלטות מעבר עדכניות יבוצעו עד לפתיחת שנת הלימודים .יש לקחת בחשבון שינוי בתכנית
הקורסים האישית בעקבות עדכון החלטות מעבר

למי לפנות בעת הרישום לקורסים
• בימי הרישום לקורסים תעמוד מזכירות המחלקה לרשות הפונים בנושאים הקשורים לרישום לקורסים בלבד,
כגון מקומות בקורסים ,חפיפה בקורסים וכו' .בשאלות והכוונה לגבי עמידה בתכנית הלימודים ,פטורים,
וקורסים חלופיים ,יש לפנות לפני תקופת הרישום לקורסים.
ניתן לפנות למחלקה לניהול בטלפונים 08-6472569 :ריטה  08-6477915 ,אריקה 08-6428727 ,ליטל .
• מוקד מידע טלפוני שמספרו  , 08-6461600יופעל בין השעות  08:30-16:00מוקד המידע יסייע לפניות
בנושאים הבאים:
" oחשבון משתמש" וקוד אישי – תנאי הכרחי לביצוע הרישום לקורסים
 oחובות שכר-לימוד  -אין להתעלם מחובות שכ"ל ,אחרת ,נאלץ לבטל את הרישום לקורסים אפילו באמצע
הסמסטר.
 oהתמצאות במערכת הרישום לקורסים – חיפוש קורס ,ביטול קורס...
 oחזרה מחופשת לימודים  /חזרה מהפסקת לימודים

"חלון זמן לרישום לקורסים"
תקופת הרישום לתלמידי תואר ראשון באוניברסיטה נקבעה לתאריכים  ,15-17.09.2020יחד עם זאת הרישום
יתבצע בהתאם לחלון הזמן האישי.
המידע על "חלון זמן לרישום לקורסים" יתפרסם באתר האינטרנט האוניברסיטאי תחת "אזור אישי לסטודנטים".
מסך הכניסה מצריך הזדהות.
ניתן לצפות ב"חלון זמן אישי" כ 10-ימים לפני מועדי הרישום לקורסים.

E-mail: SoMDir@som.bgu.ac.il

⚫

Fax: +972-8-6472868

⚫

Tel: +972-8-6472241

באחריות התלמיד לבדוק את "חלון הזמן" שהוקצה לו  .במידה ולא נפתח "חלון זמן" ,יש לפנות למזכירות
הפקולטה לניהול בטלפונים. 08-6472027 ,08-6472252 :
תקופת השינויים-
תקופת השינויים תחל בתאריך  18.10.2020בין השעות ( 14:00-16:00בלעדי לפקולטה לניהול) ותמשיך בשעה
 18:00עד לסיומה בתאריך  01.11.2020בשעה . 13:00
נא להקפיד ולבצע שינויים במועדים הללו .רישום מאוחר מעבר לתקופת השינויים יחויב בקנס.
אי ביצוע הרשמה לקורסים יגרור הפסקת לימודים.
ולסיום:
צוות מזכירות הפקולטה לניהול ומזכירויות המחלקות בפקולטה משקיע מאמצים בפרסום מידע ברור ,עדכני
וידידותי .במידת הצורך ,ניתן לפנות אלינו ,להאיר ,להעיר ולהגיב.

בברכת שנת לימודים מעניינת ומהנה
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