
 

  

  

  

  

  פ"א תש  –קיץ בתשלום  כללים לפתיחת קורס
בכפוף למספרי הסטודנטים שיירשמו   בהתאם לצרכים, תעשהקיץ בתשלום ה יפתיחת קורס לע ההחלטה .1

 לקורסים המבוקשים.
 

  רציפים. בועותשבעה שכיתקיימו במשך  תשפ"אהקיץ בתשלום  הלימודים בקורסי
  . 17.09.2021ועד  01.08.2021יום  החל מ
   בסמסטר רגיל.הניתן ממספר השעות כפול יהיה  הניתן בסמסטר קיץ עיותהלימוד השבושעות מספר 

 
 : רישום לקורסים .2

  ייערך(פרט לקורס מבוא לכלכלה ב')  לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח והחברההרישום לקורסים  
מהשעה      12.7.2091  - מ  השעה    1202.7.22ועד    9.00החל  ב15.00עד  יירשם  אשר  סטודנט  זו .  תקופה 

  תשלומים. 2- לימוד ב- אי לשלם שכריהיה זכ
במ שחייבים  כלכלה  לתלמידי  בהרישום  לכלכלה יתקיים  השעות    1-2.8.2021- בוא  ללא   9.00-15.00בין 

  ינויים. תקופת ש
  
 

לבצע יהיה  ניתן  ברישום  בלבד:  שינויים  אחד  יום  השעות      2021.7.082  '  הביום    משך    15.00-9.00בין 
   .באינטרנט בלבד

 
   מדור חשבונות סטודנטים.  ייגבה על ידי ום עבור הקורסיםלהתש .3

  .ץ בתשלוםקיהמסך ההרשמה לקורסי ביצוע הרישום ב בעתעשה יתשלום בהתלמיד  חיוב
  

 

    

  

  

  

 לסמסטר קיץ בתשלום  לימוד-כללי שכר

  לימוד לסמסטר קיץ בתשלום - כללי שכר .1
  ש"ח) ,80713הלימוד הבסיסי המלא, ללא הפחתה  (- בסיס החישוב הינו שכר  

 
 משכ"ל השנתי המלא (ללא הפחתה) לכל נק"ז.  5%יחויב לפי   –נק"ז  5ט הלומד עד דנטוס 

  
   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). 
 א מל משכ"ל השנתי ה 15%ובה שכה"ל הוא נק"ז, ג 3: עבור רישום לקורס של לדוגמא                   
  ללא הפחתה.                    
    32.5%נק"ז ,גובה שכ"ל הוא   8עבור רישום לקורסים בהיקף של                    

 )5  *5%  +3  *2.5% = (32.5% .  
  

  
 לימוד - כללי ביטול הרשמה ותשלום שכר .2

 

 שמים.י של רהקורס מותית במספר מיימל פתיחת
 א לפתוח קורסיםורה הזכות שללאויברסיטה שמ

  . מבוקשים ע"פ שיקול דעתה



   סטודנט המבטל הרשמתו לקורסים במהלך תקופת הרישום  
  .לימוד- לא יחויב בתשלום שכר  ) 21.07.22-91((כלומר בין התאריכים      

  
  השינויים (כולל),  יום סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר מועדי הרישום הנ"ל ועד למועד  
  קורסים בסמסטר קיץ.החיוב בגין רישום למסה"כ  40%יחויב בתשלום של       
   :דוגמה

  נק"ז, יחויב עפ"י הנוסחה הבאה: 4סטודנט המבטל קורס של  
  ₪40% כפול  ₪2,756 שכ"ל שנתי =   13,780שנתי מלא * ל משכ"  5%נק"ז *  4   
  . ₪   1,102.40  - סה"כ לתשלום     

  

  ) 21.7.082לאחר סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר תקופת השינויים  ( 
  קורסים אליהם נרשם.הלימוד של סמסטר קיץ בהתאם ל - יחויב במלוא שכר

 ).השנתי המלא (ללא הפחתהמשכ"ל  15%נק"ז יגבה שכ"ל של  3עבור קורס של  לדוגמא: 
 

 הלימוד בהתאם.- במידה וקורס הקיץ בתשלום יבוטל ביוזמת האוניברסיטה, יבוטלו חיובי שכר 
 

 מקצוע    סטודנט אשר יבטל הרשמתו לקורס לאחר מועדי הרישום, עקב קבלת ציון עובר במבחן באותו
 . לימוד בגין הקורס הנדון- בסמסטר ב', יהיה פטור מתשלום שכר

 
  

  בברכה               

                

  מזכירות הפקולטה למדעי הרוח והחברה              

  הקורסים בהמשך *  רשימת

  

  פ"ארשימת הקורסים המתקיימים בסמסטר קיץ תש 
  יפורסמו באתר הפקולטה   – ייתכנו שינויים 

  תלמידיםמערכת השעות במערכת מנהל 
  

    קורס של המחלקה לכלכלה
  

                  (היברידי)       2מבוא לכלכלה    -   142-1-1021
           (היברידי)מבוא לאקונומטריקה         -   142-1-1081
     ברידי)(הי  2מבוא לחשבונאות פיננסית     -  142-1-1421
                              ום)(יתקיים בז סטטה     -142-1-0068

  
  ) קורס היברידי(   לימודים כללייםקורס של 

  יהושפט- מרצה : דבי חיימוביץ ספרדית למתחילים  152-1-1286
  תלמידיםמערכת השעות במערכת מנהל 

  
    לימודים כללייםב טבע מדעי ה קורס של

  
  .מתוקשבתיינתן בהוראה  נק"ז 3 –קרח אש ומטר של ברזל -  206-1-7081 

  
  

  לא יתקיימו השנה - ית כשפה זרה ץ באנגלקי קורסי
  

 hsf@bgu.ac.ilיש לבדוק חלונות זמן, במידה ולא נפתחו נא לפנות אל מזכירות הפקולטה לפתיחת חלונות במייל 
 
  
  
פתיחת הקורס מותית במספר מיימלי של רשמים. לאויברסיטה    

  .שים ע"פ שיקול דעתהסים מבוקרשמורה הזכות שלא לפתוח קו


