


מטרת מצגת זו לספק לסטודנטים מידע כללי  

בלבד על הלימודים בתוכנית

הכללים המחייבים הם כמפורסם בתקנון  

האוניברסיטה והפקולטה למדעי הרוח והחברה



:נתיבי לימוד

נתיב כללי

נתיב מחקרי

:התמחות

,  מיועד למי שסיים תואר במדעי החיים" )הוראת ביולוגיה"

(כימיה

,  מיועד למי שסיים תואר במתמטיקה" )הוראת מתמטיקה"

(מחשבים, פיזיקה, הנדסה

:היקף הלימודים

נקודות זכות38

.  'כל קורסי החובה יתקיימו ביום ד

.צ"קורסי הבחירה יתקיימו בימים נוספים בשעות אחה



קורסים4= ז "נק10חובהקורסי

קורסים3= ז "נק12קורסי חובה במגמה

קורסים8= ז "נק16קורסי בחירה

ז"חובה ללא נקסקירת מחקר

ז"נק38כ"סה

(תוצג במסגרת בחינת הגמר)עבודה סופית לתואר –סקירת מחקר 

בחינות גמר נקבעות בסוף השנה  ! אין צורך ברישום–רישום לסקירת מחקר 

(.קלנדריתסוף שנה )השנייה לתואר 



קורסים5= ז "נק14חובהקורסי

קורסים3= ז "נק12קורסי חובה במגמה

קורסים2= ז "נק4קורסי בחירה

ז"נק8גמרעבודת

ז"חובה ללא נקתיזהסמינר

ז"נק38כ"סה

(הגשת טופס למזכירות)עד תום הסמסטר השני לאחר מציאת מנחה–מעבר לנתיב המחקרי 

(טופס למזכירות+ הגשה למנחה )בתחילת הסמסטר השלישי –הגשת הצעת מחקר 

(הגשת טופס למזכירות)ד תום הסמסטר השלישי ע–אישור הצעת המחקר 

(199-2-9991לפי קוד )בסמסטר השלישי –רישום לעבודת גמר 

(  199-2-9992לפי קוד )בסמסטר הרביעי תעשה העתקה אוטומטית 

.אם לא נעשתה העתקה יש להירשם עצמאית
(199-2-0046לפי קוד )בסמסטר הרביעי –תיזהרישום והשתתפות בסמינר 

(199-2-7777לפי קוד )מהסמסטר החמישי ועד הגשת התיזה –רישום לכתיבת עבודת גמר 



בחינת גמר(תיזה)עבודת גמר קורסים

50%35%15%

בחינת גמרקורסים

75%25%



רישום לקורסים  
–באינטרנט 

קישור ישיר

http://in.bgu.ac.il/Pages/4students.aspx
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns


מערכת שעות למחלקה➢

קובץ קורסים של כלל מחלקות האוניברסיטה➢

לוח בחינות אישי➢

לוח הודעות אישי➢

לוח שנה אקדמי➢

שירותי מחשוב לסטודנטים➢

"moodle"-קישור ל➢

י הפקולטה"האישורים נשלחים ע–הזמנת אישורים ושירותים בתשלום ➢



:  כתובת האתר
www.bgu.ac.il/SciTecEdu

מידע על סגל התכנית➢

שלישי/ מידע אודות לימודי תואר שני ➢

סילבוסים ומערכת שעות➢

לוח מבזקים➢

נהלים וטפסים➢

מלגות ופרסים➢

סמינרים מחלקתיים➢

שנתון המחלקה והפקולטה➢

http://www.bgu.ac.il/SciTecEdu


:התכניתמזכירות ימי פעילות וקבלת קהל ב➢
(:בתקופת הקורונה אין קבלת קהל)

9:00-14:00בין השעות ' ד', ג', א: פעילותימי 

10:30-13:30בין השעות ' ד', ג: קבלת קהלימי 

techeduc@bgu.ac.il: התכניתמייל ➢

mailto:techeduc@bgu.ac.il


חשוב לעקוב אחר 

המבזקים

www.bgu.ac.il/SciTecEdu

http://www.bgu.ac.il/SciTecEdu


:  כתובת האתר
http://in.bgu.ac.il/humsos

טפסים חשובים➢

מלגות פקולטה➢

הנחיות רישום לקורסים➢

קבלת קהל במזכירות הפקולטה  ➢

(:בתקופת הקורונה אין קבלת קהל)
10:30-11:30–' ד', ימים א

12:00-13:00–' ה', ג', ימים ב

http://in.bgu.ac.il/humsos


:מדור רישום

08-6461600 ,rishum@bgu.ac.il

:מדור חשבונות סטודנטים

08-6461600 ,heshbons@bgu.ac.il

:תמיכת מחשוב

08-6477171 ,helpdesk@bgu.ac.il

: הפקולטה למדעי הרוח והחברה

08-6477777 ,hsf2@bgu.ac.il

:מרכזיה

08-6461111

mailto:rishum@bgu.ac.il
mailto:heshbons@bgu.ac.il
mailto:helpdesk@bgu.ac.il
mailto:hsf2@bgu.ac.il


לדף הבית

של האוניברסיטה

לתחילת 

המצגת

http://www.bgu.ac.il/

