המחלקה ללימודים רב תחומיים
מערכת שעות ורישום לקורסים
מבנה החטיבה ללימודים רב תחומיים:


מבנה תוכנית לימודים חד מחלקתית:

 111נק"ז בלימודיים רב תחומיים -לימודים בארבע חטיבות מורחבות ,כל אחת בת  12נק"ז.
בנוסף ,על כל הסטודנטים ללמוד  6נק"ז בלימודי בחירה כלליים ,ואנגלית כשפה זרה (מתקדמים )1
בהיקף  1נק"ז.


מבנה תוכנית לימודים דו מחלקתית:

 45נק"ז במחלקה במדעי הרוח והחברה.
 46נק"ז בלימודים רב תחומיים -לימודים בשתי חטיבות מורחבות ,כל אחת בת  12נק"ז.
בנוסף ,על כל הסטודנטים ללמוד  2נק"ז בלימודי בחירה כלליים ,ואנגלית כשפה זרה (מתקדמים )1
בהיקף  1נק"ז.
בחירת החטיבות נעשית דרך אתר האינטרנט של המחלקה ,תחת הלשונית "חטיבות":

לאחר ההרשמה למחלקה ולחטיבות הנבחרות יש לסדר מערכת שעות ולהירשם לקורסים.
איך עושים זאת?
ראשית ,מומלץ לבנות מערכת שעות ריקה ועליה לשבץ קודם כל את המחלקה הראשית ( 45נק"ז).
לאחר מכן ,יש לשבץ את קורסי החובה של כל אחת מהחטיבות הנבחרות באופן הבא:
באתר האינטרנט של המחלקה ללימודים רב תחומיים מופיעה רשימת החטיבות ,בכל חטיבה ניתן
למצוא את מערכת השעות ואת מבנה החטיבה -רשימת קורסי החובה ,הבחירה והסמינרים .לפי
"שנתון" השנה בה תתחילו את הלימודים בחטיבה ,יש לשבץ את הקורסים הרלוונטיים לכל חטיבה
על גבי מערכת השעות שלכם .יש לשים לב שלא לשבץ קורסים חופפים ,גם במידה ובאחד מן
הקורסים אין חובת נוכחות ,המחלקה רשאית לבטל קורס חופף באופן מיידי וללא אפשרות ערעור.
*סטודנט שנרשם ללימודים חד מחלקתיים ,ישבץ את  5החטיבות הנבחרות על גבי המערכת.
שימו לב שיש לשבץ גם קורסי אנגלית ,בהתאם לרמתכם ,כנדרש בהודעה הקבלה חייב ללמוד
אנגלית בסמסטר א' כמו כן ,יש לסיים את כל חובות האנגלית עד תום השנה השנייה ללימודים
באוניברסיטה.

דוגמא לבניית מערכת שעות
 .1ניכנס לאתר המחלקה ללימודים רב תחומיים ,לחטיבה ללימודי מדינת ישראל:

 .1נראה את מבנה החטיבה המכיל את חובות הלימודים -קורסי חובה ,בחירה וסמינרים:

נביט לדוגמא על
קורס החובה
"מדינת ישראל-
מבוא היסטורי".
ניגש למערכת
השעות כדי
לראות מתי
מתקיים הקורס.

הקורס "מבוא היסטורי"
הינו קורס שנתי ,חלק
א' מתקיים בסמסטר א'
ביום ג' בין השעות
22.22-12.22

 .3נשבץ את הקורס על גבי מערכת השעות ובהתאם נשבץ את שאר קורסי החובה.
כל קורס מעניק לכם נקודות זכות (נק"ז) ,השתדלו שלא לעבור את ה 12-נק"ז בסמסטר שלא יהיה
עמוס מידי .במידה וקורסי החובה של החטיבות מתנגשים ,ותרו על אחד מהם והירשמו אליו בשנה
הבאה..

רישום לקורסים
הרישום לקורסים נעשה בחלונות זמן בהתאם למחלקה ולשנת הלימוד .ראשית ,נבדוק מהו חלון
הזמן שלנו לרישום לקורסים באופן הבא:
ניכנס לאתר האוניברסיטה ,ללשונית "לסטודנטים" ונכנס לשירות מידע מנהל תלמידים:

לכניסה
למערכת נזין
ת.ז ואת שם
המשתמש
והסיסמא
שקיבלנו
מהאוניברסיטה
.

נבחר ב"מידע אקדמי":

במסך זה ניתן לקבל את כל המידע הדרוש לנו .נבדוק את חלון הזמן לרישום לקורסים:

במסך זה ,יופיעו התאריכים והשעות בהם מערכת הרישום לקורסים תיפתח עבורך לצורך הרישום
לקורסים ,עבור המחלקות הרלוונטיות לך -המחלקה הראשית והחטיבות שנבחרו.
בתאריך ובשעה המתאימים ,ניגש למערכת לרישום לקורסים .תחת לשונית "לסטודנטים" ,ניכנס
למערכת:.

הרישום נעשה על-ידי הזנת פרטי הזיהוי האישיים .במערכת ניתן גם לצפות בחלונות הזמן לרישום
ובמצב הרישום לקורסים ( מצב הרשמה )
נבחר את המחלקה הרלוונטית לרישום:

נשים לב,
המחלקה ללימודים רב תחומיים [ ]151תופיע ברשימת רכיבי הלימודים אך הבחירה במחלקה תהיה
חסומה .את הרישום לקורסים של החטיבות ,נבצע דרך רכיב הלימודים של החטיבה המתאימה.
לדוגמא :היסטוריה כללית ,היא חטיבה תחת לימודיים רב תחומיים ובכדי להירשם לקורסים בחטיבה
זו נבחר ברכיב של המחלקה להיסטוריה כללית.
כאשר חלון הזמן לרישום פתוח מצב ההרשמה ישתנה ל"פעיל":

במערכת הרישום ,ניתן לחפש את הקורס אליו נרצה להירשם לפי שם או מספר הקורס:

נרצה להירשם לדוגמא לקורס "מדינת ישראל-מבוא היסטורי" ,שמספרו 161.1.2121

לחיפוש לפי מספר הקורס,
נזין את  5הספרות האחרות
של מספר הקורס.
בהתאם ניתן לחפש דרך
שם הקורס.

.
נסמן את
הקורס
המתאים
ונלחץ "שגר
בקשה":

לאחר הבחירה ,המערכת תחזיר אותנו
למסך החיפוש .נשיב לב שהרישום
בוצע בהצלחה ונחפש את הקורס הבא.

לאחר הרישום לכל הקורסים ,תחת "מצב רישום לקורסים" ניתן לראות את כל הקורסים אליהם
נרשמו .ניתן לבטל רישום לקורס על-ידי לחיצה על .X

נשים לב ,הקורס
"מבוא היסטורי"
הוא קורס שנתי.
בסמסטר ב'
הרישום אוטומטי
אך באחריותכם
לבדוק שאתם אכן
רשומים

לאחר הרישום ניתן לצפות ולהדפיס את מערכת השעות ,שם ישובצו הקורסים אליהם נרשמתם.
יש לשים לב שכל הקורסים אליהם נרשמתם מופיעים בתדפיס הרישום לקורסים .הרישום הוא
באחריותכם! הרישום לקורסי בחירה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
ישנם קורסים החסומים לרישום באינטרנט ,אליהם ניתן להירשם במזכירות המחלקה בלבד.
בשבועיים הראשונים של הסמסטר תתקיים תקופת שינויים ,בה ניתן לבטל ולשנות את הקורסים
אליהם נרשמתם.
לאחר תום תקופת השינויים לא ניתן לבצע שינויים או הרשמה מאוחרת!
למידע נוסף על זכויות וחובות הפקולטה והמחלקות השונות יש לקרוא את שנתון הפקולטה למדעי
הרוח והחברה (נמצא באתר האוניברסיטה) ,וכן ניתן לפנות במייל או בטלפון למזכירות המחלקה.

שעות קבלה במחלקה ללימודים רב-תחומיים:
נילי חכם -רכזת סטודנטים ימים א-ד בין השעות 23.32-11.32
דוא"לintrdscp@bgu.ac.il :

בהצלחה!

