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 תואר שני בפקולטה לניהול – בפ"סמסטר א' תש –הנחיות וסדרי הרשמה לקורסים  
 -בב' בשבט תשפ"יויסתיים , ביום ו' ,  17.10.2021 – בבתשרי תשפ" יאיחל ביום א',  בסמסטר א' תשפ"

14.01.2022 

 

 "חלון זמן לרישום לקורסים" 

 – 12.09.2020תואר שני באוניברסיטה נקבעה לתאריכים לתקופת הרישום לקורסים לכלל הסטודנטים 

14.09.2020 . 

מסך הכניסה ימים ספורים לפני התאריכים הנקובים לעיל.  חלון זמן אישייפורסמו בהאישיים מועדי הרישום 

 מצריך הזדהות.

 .  כאןאתר הרישום לקורסים  הרישום לקורסים יבוצע עצמאית ב

 . 6472027-08,  6472252-08 במידה ולא נפתח "חלון זמן", יש לפנות למזכירות הפקולטה לניהול בטלפונים: 

 
  . קישורראו קיימת חובת הרשמה ללומדה למניעת הטרדה מינית.  –תזכורת 

להזכירכם הרישום לסדנאות פקולטיות הינו חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת תשפ"א. 

 הסילבוסים יפורסמו בהודעה נפרדת

 

בפקולטה לניהול ניתן להירשם לשלוש סדנאות פקולטיות חד יומיות במהלך התואר שמטרתן לספק "ארגז 

נק"ז. חשוב לציין  3 -נק"ז . שלושת הסדנאות יחד 1אחד שלם ומשקלה כלים" למנהלים. כל סדנה תיערך יום 

 כי הסדנאות מתקיימות במהלך ימות השבוע.

 

 אחת מהשלוש חייבת להיות סדנא בנושא "אתגר חברתי" והשניים הנוספות לבחירה מתוך רשימה מוצעת.

 לתשומת לבכם יש לקחת את הסדנאות עד סיום התואר.

 
 תקופת השינויים

)בלעדי לפקולטה לניהול( ותמשיך בשעה  14:00-16:00  בין השעות 17.10.2021תחל בתאריך  תקופת השינויים

 13:00בשעה  31.10.2021בתאריך   עד לסיומה 18:00

 רישום מאוחר מעבר לתקופת השינויים יחויב בקנס.נא להקפיד ולבצע שינויים במועדים הללו. 

 

 הרישום לקורסים  לקראת ביצוע הערות

 תנאי מוקדם לביצוע הרישום לקורסים הוא תשלום המקדמה והסדרת חובות כספיים קודמים. .1

בתוכנית הלימודים  מוקדםידי עיון -לימים בהם יבוצע הרישום לקורסים  עללהיערך מומלץ ביותר  .2

השעות ובכל המידע המתפרסמת בשנתון הפקולטה )קורסי חובה, בחירה, קורסי קדם(, במערכת 
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חובות אוניברסיטאיים....( .  אוהתמחות מעשית  אופטורים והכרות או שהמחלקה מפרסמת )סדנאות 

 ניתן לקבל מענה בנושאים אלה במזכירות המחלקה )מספרי הטלפון מפורסמים באתרי המחלקות( .

יתאפשר הרישום הכרחי להצטייד בקוד אישי למערכת הממוחשבת של האוניברסיטה, ללא הקוד לא  .3

 לקורסים.

להפיק  "תדפיס רישום לקורסים" ולאמת את הנתונים  מומלץ –בסיום תהליך הרישום לקורסים  •

שהוקלדו )לוודא שם קורס, קבוצה, זמן, סה"כ נקודות בסמסטר( וזאת על מנת למנוע אי הבנות לגבי 

 חיובי שכר לימוד.

 חשבונות סטודנטים"." מידע מלא ניתן למצוא באתר -שכר לימודנושאים הקשורים ל  •

https://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/default.aspx 

 

 

 לגבי הנתיב המחקרי ההער

עדיין קיימת חובת הרשמה בסמסטר  – טרם הסתיימהבמידה וחובות הקורסים לתואר הושלמו ועבודת הגמר 

 . 68x.2.7777 –" כתיבת עבודת מחקר" לקורס 

 

 

 

 בברכת שנת לימודים פורייה ושקטה
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