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   hsf2@bgu.ac.ilדוא"ל:       2שלוחה  08-647-7777 טלפון: 

 אלול תשפ"א, 2021 אוגוסט                               

 'אסמסטר ל השלמות ו לתואר שני לקורסים  רישוםהנחיות 
 ב"פתששנת הלימודים  

 2021 אוקטובר 17, ב"פ תש י"א בחשוןביום ראשון,  יפתח ב"פ ' תשאסמסטר  

 :הבאים בימים ובתאריכים תקייםהרישום לקורסים י
 16:01-23:59ובין השעות  10:30-14:00 בין השעות 12.09.2021 ' א יום

                    16:01-23:59השעות  ובין 09:00-12:00בין השעות  13.09.2021 'ב יום

 16:01-23:59ובין השעות  13:30-16:00בין השעות  14.09.2021 ג' יום 

 :תקופת השינויים תתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר
לאחר  . 13:00שעה   31.10.2021 לתאריךועד   09:00שעה  17.10.2021החל מתאריך 

 . ניתן לבטל קורסים או להירשם לקורסים נוספים  לא שעה זו 

יש   ומה, יחת מקום, קורס חסום לרישום וכד פתכגון   בעיות הקשורות ברישום לקורסיםב

 .מחלקהלפנות אל מזכירות ה

' (הימים והשעות בהם ניתן להירשם  חלון זמן אישיהרישום לקורסים הינו בהתאם ל'

. ניתן לצפות בחלון הזמן  לכל סטודנט וסטודנטית  לקורסים) אשר נקבע באופן אקראי

 ימים לפני מועדי הרישום לקורסים.   10-האישי כ

 בטלפון                   הום יש לפנות אל מזכירות הפקולטבמידה ולא הוגדר חלון זמן לריש

    hsf2@bgu.ac.ilאו במייל   2שלוחה  08- 6477777

 

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/yeutz/
mailto:hsf2@bgu.ac.il
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   להלן מספר קישורים חיוניים לרישום לקורסים:
אתר  ,   הנחיות וקישורים-רישום לקורסים,    קובץ הקורסים,  לקהעות למחמערכת ש

 השנתון

 ת כלליו נחיותה

הרישום   לפני ביצוע קודמים ו/או חובות  שכר הלימוד   מקדמתאת   יש לשלם •

הוסדר  במידה ולא הרישום יחסם . לפי התאריך הנקוב בשובר התשלום  לקורסים

 ).  08-6461600  פרטים נוספים ל( עד למועד שנקבע התשלום

משכר   25% -שווה ערך לכלפחות ( זכות   נקודות 6-לבכל סמסטר מומלץ להירשם  •

 .   ) הלימוד המינימלי לסמסטר

מחלקה המפורסמת ב בהתאם לתכנית הלימודיםו כם הרישום לקורסים באחריות •

או    אחרי כל הוספה מופיעים בתדפיס הרישום ים דא שהקורס יש לוו . )אתר השנתון(

 .  'שגר בקשה' על כפתור  ללחוץ חלא לשכו - ביטול

  אישור לימודים עבור סמסטר פעיל בלבד ללא תשלום ופיק באופן עצמאי נניתן לה •

כרוכים   טהלו המונפקים על ידי מזכירות הפקאישורים  . תום הסמסטרולא יאוחר מ

 .  מערכת אישורים בתשלוםבאתר האוניברסיטה והזמנתם מתבצעת  בתשלום

או על  ת חופש ודיעו עליולא לקורסים  רשמו י יסטודנטים שלא יופסקו לימודים ל •

   תחייב הרשמה במדור רישום.  החזרה ללימודים . הפסקת לימודים

.  שכר לימוד  וע רישום לקורסים ו/או לעבודת גמר אינו פוטר מתשלוםאי ביצ •

   תקנות שכר לימוד  ב  סבריםראו ה לפרטים נוספים  

 

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=ann
https://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx
https://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx
https://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx
http://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=wsn
http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/regulations.aspx
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'כתיבת עבודת גמר'  ו'עבודת גמר'  יםנחיות רישום לקורסה
   :תזה שלימיאו מ י מחקרהנתיב בהלומדים  םלסטודנטי

מר' עם נק"ז.  ללימודים לקורס 'עבודת ג 3-ירשמו בסמסטר ה בנתיב המחקרי סטודנטים

 תתבצע העתקה אוטומטית ליתרת הנקודות.   4-בסמסטר ה

שסיימו ארבעה או שישה סמסטרים בתואר השני וטרם הגישו עבודת גמר   סטודנטים

עד לתאריך  שלישית או רביעית  לשנה בקשה להארכת לימודיםלשיפוט, חייבים להגיש 

 באתר הפקולטה.   ים . הטפסים נמצאדו"ח התקדמות במחקרלצרף  . חובה 30.9.2021

בכל   להירשם לקורס 'כתיבת עבודת גמר' ללא נק"ז , יש ארכת לימודיםאם אושרה ה 

 לשיפוט.   להגשת העבודהסמסטר עד 

ראשון  ה מסטר ללא נק"ז בסירשמו לקורס 'כתיבת עבודת גמר'  משלימי תזה סטודנטים

ש בקשה  להגי חובהוהשני. אם לא תוגש עבודת גמר לשיפוט בתום השנה הראשונה, 

בצירוף דו"ח התקדמות במחקר על גבי טופס הנמצא באתר הפקולטה.  להארכת לימודים 

בכל  אם אושרה הארכת לימודים, יש להירשם לקורס 'כתיבת עבודת גמר' ללא נק"ז 

 לשיפוט.   להגשת העבודהסמסטר עד 

 לומדה להכרת החוק למניעת הטרדה מינית קורס הנחיות רישום ל

  פעם אחת בכל תואר  ללומדהחובה להירשם  – 900-5-5001 ) מקוון( קורס מספר 

 . מערכת הרישום לקורס   במהלך השנה הראשונה ללימודים  להשלימהו

מידע  מערכת ההגישה לאת תחסום  , לקורסים  רשמההה תחסום את ת הלומדה אי השלמ 

 השלמת הלומדהשחרור החסימה יתבצע רק אחרי   .תואר הסגירת שר וא לא תו יהאיש

 . לפרטים נוספים  .הצלחהב

 
 וצלחתמ שנת לימודים בריאות טובה ובברכת 
 פקולטה למדעי הרוח והחברההתואר שני  מזכירות

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=csh
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shp-software.aspx

	הנחיות רישום לקורסים לתואר שני והשלמות לסמסטר א' שנת הלימודים תשפ"ב
	להלן מספר קישורים חיוניים לרישום לקורסים:  מערכת שעות למחלקה , קובץ הקורסים , רישום לקורסים-הנחיות וקישורים , אתר השנתון
	הנחיות כלליות


