הנחיות כלליות לרישום לקורסים לתלמידי שנה א'
שנה"ל תש"ף – סמסטר א' בלבד

ברוכים הבאים למחלקה לכלכלה!
שנת הלימודים תפתח ביום ראשון ,27/10/2019 ,כח' בתשרי תש"ף.

יום אוריינטציה לתלמידי שנה א'
ביום שני ,ה ,9/9/2019-יתקיים יום אוריינטציה אוניברסיטאי עם מגוון פעילות לכלל מתחילים שנה א' .פרטים נוספים
אודות אירועי היום ניתן למצוא באתר האוניברסיטה בקישור המצורף.
באותו היום יתקיים גם מפגש מחלקתי ,בשעה  ,11:30באודיטוריום  ,06בניין .26
המפגש נועד לאפשר לתלמידיה החדשים של המחלקה לכלכלה להכיר את האוניברסיטה והמחלקה לכלכלה ,לקבל מידע
עדכני בעניינים האקדמיים באופן בלתי אמצעי ולהקל על קליטת התלמידים החדשים בסביבה האקדמית ,וזאת עם תחילת
שנת הלימודים תש"ף.
בתכנית:
▪

היכרות עם צוות המחלקה

▪

הסבר על תכנית הלימודים לשנה א'

▪

היכרות עם החונכים

▪

היכרות עם נציגי אגודת הסטודנטים

השתתפות במפגש זה הינה חובה.

להלן הנחיות הרישום לקורסים לתלמידי המחלקה לכלכלה:
לידיעתך :כדי לערוך רישום לקורסים באמצעות האינטרנט עליך להצטייד בקוד אישי למערכת הממוחשבת של
האוניברסיטה .ללא קוד מתאים ,לא יהיה באפשרותך לערוך את הרישום לקורסים.
ההרשמה לקורסים לשנה"ל תש"ף סמסטר א' תיערך באמצעות האינטרנט בלבד .הרישום לקורסים יערך בהתאם להנחיות
שפירסמה האוניברסיטה ,נוסף על ההנחיות הכלליות שמפרסמת המחלקה לכלכלה .חובה עליך לקרוא את ההנחיות הנ"ל
שנשלחו לכתובת הדוא"ל שלך .ניתן למצוא מידע רלוונטי נוסף באתר המועמדים.

למידע נוסף על המחלקה ,תכניות הלימוד ,ולהרשמה היכנסו לאתר המחלקה.

לכל העדכונים ,החדשות ,והאירועים של המחלקה הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו.
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להלן קורסי החובה הנלמדים בסמסטר א' בלבד על פי מסלולים:
מסלול חד מחלקתי בהתמחות בחשבונאות

מסלול חד מחלקתי כלכלה-מנהל עסקים
מבוא לכלכלה א'

142-1-1011

מבוא לכלכלה א'

142-1-1011

יסודות החשבונאות א'

142-1-1281

מבוא לחשבונאות פיננסית

142-1-1411

מחשבים לכלכלנים*

142-1-0014

מחשבים לכלכלנים*

142-1-0014

חדו"א ד'/מבוא למתמטיקה ***

201-1-9221

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

142-1-0211

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

142-1-0211

יסודות המשפט

142-1-1401

חדו"א ד'/מבוא למתמטיקה ***

201-1-9221

מסלול דו-חוגי – למשל כלכלה וניהול ,כלכלה ופסיכולוגיה

מסלול דו-חוגי כלכלה וסטטיסטיקה

מבוא לכלכלה א'

142-1-1011

מבוא לכלכלה א'

מחשבים לכלכלנים*

142-1-0014

מבוא לתכנות עם פייתון

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

142-1-0211

חדו"א ד'/מבוא למתמטיקה ***

201-1-9221

מסלול כלכלה ראשי

142-1-1011

מסלול משני

מבוא לכלכלה א'

142-1-1011

מבוא לכלכלה א'

יסודות החשבונאות

142-1-1281

חדו"א ד'

מחשבים לכלכלנים*

142-1-0014

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

142-1-0211

חדו"א ד'/מבוא למתמטיקה ***

201-1-9221

142-1-1011

– לתלמידי הפקולטה לרוח וחברה,

מומלץ ללמוד הקורס ,הנק"ז לא יחשב בתואר .

מערכת השעות
במערכת השעות המצ"ב ,רשומים הקורסים לסמסטר א' בלבד .עליך לתכנן מערכת שעות בהתאם למסלול שאליו התקבלת,
כאשר לקורס מסוים קיימות  2או  3קבוצות שיעור ,עליך לבחור קבוצת שעור אחת .בנוסף ,עליך לבחור קבוצת תרגול אחת
בלבד ,שחייבת להיות שייכת לקבוצת השיעור.
לדוגמה :בחירה בקבוצה  01במבוא לכלכלה א' ,מחייבת בחירה בקבוצת תרגול  11או .12

אין להרשם לקורסים/תרגילים שיש ביניהם חפיפה בשעות.
_____________________________________
*

מחשבים לכלכלנים – מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל  -הקורס ניתן גם בסמסטר ב' .סטודנט שלא הצליח להרשם
לקורס בסמס' א' ילמד אותו בסמס' ב'.

*** הקורס מיועד לתלמידי שנה א'.קוד הקורס  .500-5-0142חייבים ברישום לקורס על-פי ציוני הבגרות במתמטיקה 5 :יח'
בציון  74ומטה;  4יח' בציון  84ומטה;  3יח' .הסבר לגבי הרישום מצורף בהמשך .הקורס הוא תנאי קדם לקורס חדו"א ד.
מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל ויתכן ,שבעת עריכתך את הרישום באינטרנט לא יימצא מקום פנוי בקבוצה בה בחרת.
במקרה כזה ,יהיה עליך לבחור קבוצה אחרת .לכן ,מומלץ להכין שתי אלטרנטיבות.
על פי החלטת ועדת הוראה ,חובה ללמוד בקבוצה בה הנך רשום.

טלפון 08-6472266/8 :פקסFax: 08-6472827 :

סטודנט שהתקבל לאחד מהמסלולים :כלכלה דו-חוגי ,כלכלה וניהול ,כלכלה ומדעי המחשב כלכלה וסטטיסטיקה ,עליו
לערוך רישום לקורסים בשתי המחלקות :במחלקה לכלכלה ובמחלקה השנייה אליה התקבל.
*הערה –

סטודנט הלומד קורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה במחלקה למתמטיקה בלבד ,יהיה פטור מלימוד קורסים אלו
במחלקה לכלכלה רק לאחר אישור מועדת הוראה .במקומם יצטרך לקחת קורסים אחרים בכלכלה באישור היועץ,
מתוך קורסי הבחירה המתקדמים להשלמת הנק"ז בכלכלה.
סטודנטים הלומדים במחלקות של רוח וחברה יהיו חייבים ללמוד את הקורסים בסטטיסטיקה במחלקה לכלכלה.

לימודים כלליים
בנוסף לקורסי החובה במחלקה ,חובה על כל סטודנט להירשם בסמסטר א' שנה א' לקורס הכרת הספריה ,151-1-1001
לקורס מניעת הטרדה מינית  ,900-5-5001ולאנגלית כשפה זרה על פי רמתו .תלמידים המתקבלים עם אנגלית ברמה בינונית,
חייבים ללמוד אנגלית מהסמסטר הראשון ללימודים .הרישום לקורסים אלו יעשה מחלון זמן של קורסים כלליים – בנושא
אנגלית ,יש לפנות למחלקה לאנגלית כשפה זרה בטלפון .08-6472461
כל תלמיד חייב בלימודי בחירה מחוץ למסלולי לימודיו ומחוץ לתחום לימודיו ,בהיקף של  10נקודות זכות במהלך שנות
לימודיו באוניברסיטה.מומלץ ללמוד קורס אחד בסמסטר השני ,לא מומלץ ללמוד בסמסטר הראשון – בנושא לימודים
כלליים ,יש לפנות למזכירות הפקולטה לרוח וחברה .08-6477777
הרישום לקורסים כלליים ולאנגלית כשפה זרה נעשה בחלון זמן של לימודים כלליים (קוד .)151
√ קורסי ספורט אינם מקנים נקודות זכות.
בברכת שנה טובה ושנת לימודים ומוצלחת
המחלקה לכלכלה
* פירוט מערכת שעות בהמשך דף זה – ייתכנו שינויים ולכן יש לבדוק במקביל במערכת שעות למחלקה (קוד מחלקה
)142
הרישום לקורס "מבוא למתמטיקה"  500-5-0142נעשה דרך הקישור:
http://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/accepted-reg.aspx
או דרך קישור הרשמה לקורסי קדם ורענון לסמסטר א'
לשאלות ופרטים נוספים בנוגע לקורס מבוא למתמטיקה 08-6461060 pre@bgu.ac.il
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מערכת שעות

לתלמידי מנהע"ס וראשי בלבד: :

טלפון 08-6472266/8 :פקסFax: 08-6472827 :

חדוא או מבוא למתמטיקה ,על פי תנאי הקבלה ממדור רישום:
מבוא למתמטיקה:
 500-5-0142יום ד 15-18

לתלמידי מסלול חשבונאות בלבד:

טלפון 08-6472266/8 :פקסFax: 08-6472827 :

