כללים לפתיחת קורס קיץ בתשלום – תשע"ט
 .1ההחלטה על פתיחת קורסי הקיץ בתשלום תעשה בהתאם לצרכים ,בכפוף למספרי הסטודנטים
שיירשמו לקורסים המבוקשים.
הלימודים בקורסי הקיץ בתשלום תשע"ט יתקיימו במשך כשבעה שבועות רציפים.
החל מיום  04.08.2019ועד .20.09.2019

מספר שעות הלימוד השבועיות הניתן בסמסטר קיץ יהיה כפול ממספר השעות הניתן
בסמסטר רגיל.
 .2רישום לקורסים:
הרישום לקורסים לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח והחברה )פרט לקורס מבוא לכלכלה ב'( ייערך
מ 14.7.2019 -החל מהשעה  9.00ועד  17.7.19עד השעה  .15.00סטודנט אשר יירשם בתקופה זו
יהיה זכאי לשלם שכר-לימוד ב 2-תשלומים.
 .3שינויים ברישום ניתן יהיה לבצע משך יום אחד בלבד :ביום א'  28.7.19בין השעות 9.00-15.00
באינטרנט בלבד.
 .4לקורס מבוא לכלכלה ב' בלבד יתקיים הרישום מה 4.8.2019 -בשעה  09.00עד השעה .15.00
לא יתקיים רישום לאחר תאריך זה )המאחרים יצטרכו ללמוד הקורס בסמסטר ב' .(2020
לנרשמים בתאריך זה אין תקופת שינויים.

 .5התשלום עבור הקורסים ייגבה על ידי מדור חשבונות סטודנטים.
חיוב התלמיד בתשלום יעשה בעת ביצוע הרישום במסך ההרשמה לקורסי הקיץ בתשלום.

פתיחת הקורס מותית במספר מיימלי
של רשמים .לאויברסיטה שמורה
הזכות שלא לפתוח קורסים מבוקשים
ע"פ שיקול דעתה.

כללי שכר-לימוד לסמסטר קיץ בתשלום
 .6כללי שכר-לימוד לסמסטר קיץ בתשלום
בסיס החישוב הינו שכר-הלימוד הבסיסי המלא ,ללא הפחתה ) 13,794ש"ח(
 סטודנט הלומד עד  5נק"ז – יחויב לפי  5%משכ"ל השנתי המלא )ללא הפחתה( לכל נק"ז.
 החל מנקודה השישית ואילך יחויב הסטודנט לפי אחוז שכ"ל לנק"ז )בהתאם לעלות הנק"ז בתואר
הנלמד( ,מתוך שכ"ל השנתי המלא )ללא הפחתה(.
לדוגמא :עבור רישום לקורס של  3נק"ז ,גובה שכה"ל הוא  15%משכ"ל השנתי המלא
ללא הפחתה.
עבור רישום לקורסים בהיקף של  8נק"ז ,גובה שכ"ל הוא 32.5%
).32.5% = (2.5% * 3 + 5% * 5

 .7כללי ביטול הרשמה ותשלום שכר-לימוד
 סטודנט המבטל הרשמתו לקורסים במהלך תקופת הרישום
)כלומר בין התאריכים ) (14-17.07.19לא יחויב בתשלום שכר-לימוד.
 סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר מועדי הרישום הנ"ל ועד למועד יום השינויים )כולל(,
יחויב בתשלום של  40%מסה"כ החיוב בגין רישום לקורסים בסמסטר קיץ.
דוגמה:
סטודנט המבטל קורס של  4נק"ז ,יחויב עפ"י הנוסחה הבאה:
 4נק"ז *  5%משכ"ל שנתי מלא *  ₪ 13,794שכ"ל שנתי =  ₪ 2,758.8כפול 40%
סה"כ לתשלום .₪ 1,103.52 -
 סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר תקופת השינויים )לאחר (28.07.19
יחויב במלוא שכר-הלימוד של סמסטר קיץ בהתאם לקורסים אליהם נרשם.
לדוגמא :עבור קורס של  3נק"ז יגבה שכ"ל של  15%משכ"ל השנתי המלא )ללא הפחתה(.
 במידה וקורס הקיץ בתשלום יבוטל ביוזמת האוניברסיטה ,יבוטלו חיובי שכר-הלימוד בהתאם.
 סטודנט אשר יבטל הרשמתו לקורס לאחר מועדי הרישום ,עקב קבלת ציון עובר במבחן באותו מקצוע
בסמסטר ב' ,יהיה פטור מתשלום שכר-לימוד בגין הקורס הנדון.

 .8במידה וקורס הקיץ בתשלום יבוטל ביוזמת האויברסיטה ,יבוטלו חיובי שכר-הלימוד בהתאם.
 .9סטודט אשר יבטל הרשמתו לקורס לאחר מועדי הרישום ,עקב קבלת ציון עובר במבחן
באותו מקצוע בסמסטר ב' ,יהיה פטור מתשלום שכר-לימוד בגין הקורס הדון.
קורסי קיץ באגלית כשפה זרה
ראו חוזר מפורסם באתר הפקולטה ובמחלקה לאגלית.

בברכה
מזכירות הפקולטה למדעי הרוח והחברה
* רשימת הקורסים בהמשך

רשימת הקורסים המתקיימים בסמסטר קיץ תשע"ט
ייתכנו שינויים – יפורסמו באתר הפקולטה
קורס באנגלית
153-1-1091
153-1-1141

מתקדמים ב
מתקדמים א

במשך  5ימים בשבוע )מראשון עד חמישי( בין השעות 13.00 – 9.00
סטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יכולים להירשם לקורסים הנ"ל באמצעות האינטרנט.
קורס של המחלקה לכלכלה ) מיועד לתלמידי המחלקה לכלכלה בלבד(
 - 142-1-1021מבוא לכלכלה ב'
 - 142-1-1081מבוא לאקונומטריקה
 - 142-1-1421מבוא לחשבונאות פיננסית ב'

 4נק"ז )ימים ושעות יפורסמו במחלקה(
 4נק"ז )ימים ושעות יפורסמו במחלקה(

קורסים כלליים:
מהמחלקה ללימודים רב תחומיים קורסים בשפות זרות )יתקיימו פעמיים בשבוע(
ימים שעות
152-1-1286

ספרדית למתחילים *

 4נק"ז

א+ד 10.00-14.00

גב' דבי יהושפט

152-1-1076

ערבית מדוברת למתחילים *  4נק"ז

א+ג

16.00-20.00

מר סאלם אבו רביעה

152-1-1336

ערבית מדוברת למתקדמים  2נק"ז

ב

16.00-20.00

מר סאלם אבו רביעה

* הקורס אינו מיועד לדוברי השפה
אין חפיפה בין קורסי שפות זרות
קורס כללי מהמחלקה לגיאולוגיה
206-1-7081

קרח אש ומטר של ברזל  -תמורות בהיסטוריה של כדוה"א –  3נק"ז קורס מקוון

פתיחת הקורס מותית במספר מיימלי של רשמים .לאויברסיטה
שמורה הזכות שלא לפתוח קורסים מבוקשים ע"פ שיקול דעתה.

