אוניברסיטת בן גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הטבע

הרשמה באינטרנט לקורסים
לתואר ראשון
סמסטר ב' תשפ"א ()2021/2
בכל שאלה או נושא לא ברור העלולים להפריע למהלך לימודיך הסדיר ,יש לפנות מבעוד מועד למזכירות הפקולטה (בניין גורובוי ,30 ,קומה א' ,חדרים )114,115,116
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מבוא
▪ הלימודים לסמסטר אביב יתחילו ביום א' ,28.02.2021 ,טז' באדר תשפ"א.
▪ ההרשמה לקורסים ב web-מיועדת לכל הסטודנטים בפקולטה ,למעט סטודנטים מעוכבי הרשמה.
▪

סטודנט מעוכב הרשמה יפנה למזכירות הפקולטה לאחר שישלים את כל התנאים שנדרש לעמוד בהם לקראת סמסטר ב' תשפ"א.
הנחיה זו חלה גם על סטודנטים שנרשמו לקורס בפעם השנייה ומצבם האקדמי אינו תקין.

▪ לבניית תכנית הלימודים לחץ כאן
(על כל סטודנט להיכנס לתוכנית הלימודים במחלקה אליה התקבל).
▪ לקורסי בחירה כלליים שמציעה הפקולטה למדעי הרוח והחברה לחץ כאן

הרשמה לקורסים
▪ תוכנית לימודים רגילה הינה בהיקף של  26-11נק"ז .כל חריגה מהיקף זה טעונה אישור יו"ר ועדת הוראה מחלקתית .העזר בשנתון הפקולטה ובמערכת השעות
להרכבת תכנית לימודיך .עם גמר ההרשמה לקורסים באינטרנט חובה עליך להוציא פלט (תדפיס הרשמה לקורסים) ולבדוק שהרשמתך לקורסים והשינויים
שביצעת בוצעו ונקלטו כהלכה.
▪ למידע מפורט על שכ"ל לחץ כאן.
▪ שנויים בתכנית הלימודים :יבוצעו באינטרנט בתקופת השנויים.
▪ סטודנט אשר נקבעה לו תוכנית לימודים מוגדרת ,לא יוכל לחרוג ממנה ללא אישור של יו"ר ועדת ההוראה המחלקתית .כל חריגה מהתוכנית המוגדרת תבוטל
אוטומטית ,והסטודנט יחויב בשכר הלימוד עבורה.
▪ סטודנט אשר יאושר לו כחריג ,ע"י יו"ר ועדת הוראה מחלקתית ,לבטל קורס לאחר תום תקופת השנויים ,יחוייב בשכ"ל בגין הקורס ,ובנוסף יחוייב בקנס ביטול
מאוחר בסכום של  .₪233ביטול אקדמי של קורס אפשרי לאחר אישור ,עד חודש לפני סיום הסמסטר.

▪ הרשמה לקורסים הנלמדים בין הסמסטרים:
 .1ההרשמה לקורס שיתקיים בקיץ ,תתבצע ע"י הסטודנטים בתאריכי ההרשמה הרגילים של סמסטר ב' (לפני קיום הקורס).
 .2סטודנט שלא ירשם לקורסים אלה בתאריכי ההרשמה הרגילים המצוינים לעיל ,לא יוכל להשתתף בקורסים .רישום לקורסים בדיעבד לא יאושר.

▪ סטודנטים הלומדים בתוכנית לימודים משולבת (לתואר כפול)  /דו מחלקתית /מחלקה ראשית עם מחלקה משנית או חטיבה חייבים להירשם לקורסים הנלמדים
תחת מחלקת האם של הקורס .ניתן להירשם לקורסים שלא שייכים למחלקת האם בכל אחת מהמחלקות אליהן התקבלתם ובהם הנכם עורכים את ההרשמה
לקורסים.
▪ תלמידי הנדסת תכנה במגמת לימודים  1נדרשים לא להירשם לקורסי בחירה חופשית (האפשרות להירשם לקורסי בחירה חופשית הינה רק לאחר המעבר למגמה .)2
▪ סטודנט שנרשם בסמסטר סתיו (א) לקורס שנתי (מדובר בקורסים הניתנים ע"י הפקולטה למדה"ר) חייב להירשם לקורס זה גם בסמסטר אביב (ב) ,אחרת לא
ייכלל ברשימת הסטודנטים הרשומים לקורס בסמסטר אביב ,וגם לא יהיה זכאי לציון בקורס.
▪ סטודנטים שירשמו לקורסים חופפים ,יישאו באחריות של עמידה בדרישות ומטלות הקורסים ,בהתאם לקביעת המורים בקורסים הנ"ל.
▪ כל סטודנט שהתקבל על סמך לימודים קודמים במוסד אחר להשכלה גבוהה ,נדרש למלא טופס בקשה לפטורים/הכרה מקורסים ,עד סוף השבוע הראשון
ללימודים .יש לצרף גיליון ציונים סופי מלימודים אלו ,סילבוסים של המקצועות שלמד וכן כל מסמך אחר שנקבע בדרישות הקבלה.
▪ עברית  -סטודנט שהתקבל ועליו להשלים עברית לעולים לפי רמתו ,יירשם לקורס במערכת השעות בסמסטר ב' תשפ"א.
▪ חשוב! תנאי מוקדם לביצוע הרישום לקורסים הוא תשלום המקדמה והסדרת כל החובות הכספיים הקודמים.

מצב אקדמי לא תקין
▪ סטודנט הנמצא בתום הסמסטר האחרון ללימודיו במצב אקדמי "על-תנאי"  ,לא יורשה לעבור ייעוץ והרשמה במועדים הרגילים ,אלא לאחר קבלת כל ציוני
הסמסטר האחרון ובתנאי שהממוצע המצטבר וממוצע ציוני הסמסטר האחרון הינם  65.0לפחות (מצב אקדמי תקין).

▪ סטודנט שנמצא במצב "אזהרה" ואשר ממוצע ציוניו בסמסטר האחרון ו/או ממוצע ציונים המצטבר בתום סמסטר "האזהרה" יהיה נמוך מ ,65-צפוי
להפסקת לימודים.

▪ לתשומת ליבך :היעוץ וההרשמה עשויים להתבצע בטרם סוכמו כל ציוניך במקצועות אליהם היית רשום בסמסטר הקודם .במקרה כזה ,ואם יתברר אחרי
ההרשמה שהישגיך אינם מאפשרים המשך לימודים בפקולטה ,יופסקו לימודיך לאלתר ותשלום שכ"ל יוחזר לך לאחר ביטול הרישום לקורסים.

יעוץ ורישום פיזי במחלקות (במקרים חריגים)
הרשמה פיזית תתקיים במחלקות למקרים חריגים בלבד  ,כגון:
• סטודנטים שאושר להם ע"י יו"ר ועדת הוראה להרשם לקורס ללא השלמת קורס קדם
• הרשמה לקורס פעם שנייה לצורך שיפור ציון

שיפור ציון
▪ רישום חוזר למקצוע אותו עבר הסטודנט בהצלחה ,לשם שיפור ציון ,טעון אישור מוקדם של יו"ר ועדת ההוראה של המחלקה .בכל מקרה הציון
האחרון במקצוע הוא הקובע ,ומבטל בכך כל ציון קודם.

▪ סטודנט שסיים את כל חובותיו לתואר ומבקש לשפר ציון במקצוע ,יוכל לעשות זאת לפני בקשתו לסגירת התואר ובכפוף לאישור חריג של ועדת
הוראה פקולטית (ובתנאי שהסטודנט ירשם בסמסטר העוקב בו ניתן הקורס).

תוכניות לימודים לתלמידים מצטיינים
➢ למידע על תוכניות הלימודים לתלמידים מצטיינים ניתן להיכנס לאתר הפקולטה תחת לשונית "תוכניות למצטיינים".
▪ תוכנית "אשלים" לסטודנטים מצטיינים
על הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית להשתתף בהרצאות המיועדות לתלמידי התוכנית .ההרצאות יהיו משותפות ,ויינתנו לכל הסטודנטים בתוכנית "אשלים"
בכל המחלקות .ההשתתפות בהרצאות הינה חובה.
ללוח הזמנים ומועדי הרצאות יפורסמו תחת לשונית "תכניות למצטיינים".

▪ תוכנית מצטיינים "דקלים" – לקראת תואר שני במדעי הטבע

הרישום לקורסים יתבצע ע"י הפקולטה .באחריות הסטודנטים לוודא שהם רשומים לקורס מחקר למצטיינים.

רשימת יועצים במחלקות
להלן רשימת היועצים במחלקתך ושעות הקבלה שלהם :
✓ המחלקה למתמטיקה
✓ המחלקה למדעי המחשב ,התוכנית להנדסת תוכנה לשנים א-ב בלבד
✓ המחלקה לפיסיקה
✓ המחלקה לכימיה

✓ המחלקה למדעי החיים
✓ המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה

חלונות זמן להרשמה לקורסים באינטרנט
▪ מובהר בזאת כי חלון הזמן להרשמה לקורסים כפי שמוקצה ע"י הפקולטה הינו אישי ומותאם לצרכיך כסטודנט על פי שנת הלימודים בה הינך לומד.
▪ הקפדה על שימוש מושכל בחלון זמן זה ,תאפשר לך להשתתף בקורסים המיועדים למחזור שלך ובכך להשלים את לימודיך לתואר במועד.
▪ שימוש בחלון הזמן שלא בהתאם ליעודו המקורי ,ולא לצרכיך האישיים ,מהווה עבירת משמעת.
סטודנט שיימצא כי ניצל לרעה זכות זו ,יועמד לדין משמעתי בפני בית דין למשמעת סטודנטים.

✓ לטבלת חלונות הזמן לתלמידי המחלקה למדעי המחשב בלבד לחץ כאן
✓ לטבלת חלונות הזמן ליתר תלמידי הפקולטה לחץ כאן

✓ להנחיות רישום לקורסים ולאתר הרישום לקורסים לחץ כאן

השלמת דרישות לתואר "בוגר" (לתלמידי שנה ג')
▪ סטודנט שצבר בין  80 -65נק"ז לפחות ,ועומד להשלים את תוכנית לימודיו לתואר "בוגר" במהלך שני הסמסטרים הקרובים ,נדרש למלא טופס "השלמת
דרישות לתואר".
▪ במחלקות בהן קיימות מס' מגמות או חטיבות לימודים נדרש הסטודנט לקבוע ,לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו ,את המגמה או החטיבה בה הוא
מעוניין ללמוד (על החטיבה יש להמציא אישור מיו"ר ועדת הוראה מחלקתית).
▪

הרכבת תוכנית הלימודים בשני הסמסטרים האחרונים הכרחית לבדיקת השלמת הדרישות לתואר "בוגר".

▪ למילוי ושליחת הטופס לחץ כאן.

מַ עְ לָה -התוכנית למניעת נשירה מהלימודים
▪ מטרת התוכנית לסייע לסטודנטים לשפר את מצבם האקדמי ע"י מתן עזרה בלימודים באמצעות חונכות ,שעורי תגבור וסדנאות לשיפור מיומנויות למידה.

▪ הפקולטה ממליצה לסטודנטים הנמצאים במצב אקדמי לא תקין לפנות לתכנית למניעת נשירה המוצעת ע"י המדור לקידום סטודנטים ,בדיקנאט הסטודנטים.

▪ לאתר דיקנאט הסטודנטים לחץ כאן

קורס "הכרת הספריה"
▪

תוכנית הלימודים בכל המחלקות כוללת את הקורס הכרת הספרייה .הקורס נועד לסטודנטים ,אינו מקנה נקודות זכות ומזכה בציון "עובר" או "נכשל".

▪ ההרשמה לקורס והשתתפות בו היא חובה ,בכדי לעבור את ההדרכה ולבצע את התרגיל עליך להיכנס לאתר הבית של הספריה (לחץ כאן)

לימודי אנגלית כשפה זרה
כל תלמידי הפקולטה נדרשים להשלים את לימודי האנגלית כשפה זרה ברמת אנגלית מתקדמים ב עד סוף שנת הלימודים השנייה (למעט סטודנטים שקיבלו פטור
ע"י המחלקה לאנגלית).
לתשומת ליבכם :תלמידי שנה א' ומתקבלים חדשים לסמסטר ב' תשפ"א ,לא תיפתח עבורם האפשרות להירשם לקורס מתקדמים ב' בלבד בתקופת הרישום

הראשוני ,האפשרות להירשם לקורס מתקדמים ב' ,תתאפשר רק בתקופת השינויים ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
הרישום לקורסי אנגלית בסיסית ומתקדמים א ,פתוחה לרישום לפי חלונות הזמן הייעודים.

נוהל למניעה הטרדה מינית
כל תלמידי הפקולטה נדרשים להירשם לקורס לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית ,מס' קורס  900.5.5001בסמסטר הראשון ללימודים.
למידע לחץ כאן

לנוהל לחץ כאן

מערכת שעות
להפקת מערכת שעות לחץ כאן

הרשאות מחשוב
▪ לביצוע ההרשמה הינך נדרש/ת להרשאה ( loginו -סיסמא).
סטודנט שאין ברשותו קוד אישי -סודי (הקוד רשום בפנקס התשלומים של שכ"ל לשנה"ל תשפ"א ) יוכל לקבלו במערך המחשוב של האוניברסיטה.

▪ לפרטים לחץ כאן.

שעות קבלה במזכירות סטודנטים -בפקולטה (בנין גורובוי )30
בתקופת הקורונה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ,לא תתקיים קבלת קהל ומשרדינו יהיו סגורים לקהל (ניתן לפנות באמצעות המייל/טלפון).
➢ למידע אודות שעות קבלת סטודנטים לתואר ראשון במזכירות הפקולטה  -לחץ כאן
גב' אביבה לוי -מחלקות:
מדעי המחשב
טל'08-6461631 :
מס' חדר116 :
גב' שרית דוניו -מחלקות:
פיסיקה
מדעי החיים
טל'08-6461692 :
מס' חדר115 :
גב' מירב נאמני -מחלקות:
מתמטיקה
כימיה
מדעי כדור הארץ והסביבה
הנדסת תוכנה
טל'08-6479315 :
מס' חדר114 :

שעות קבלה במזכירויות סטודנטים -במחלקות – בתקופת הקורונה ובהתאם
להנחיות משרד הבריאות ,לא תתקיים קבלת קהל ומשרדינו יהיו סגורים לקהל (ניתן
לפנות באמצעות המייל/טלפון).
מזכירות המחלקות

שעות קבלה

מקום

מענה טלפוני

מתמטיקה

בניין דייכמן למתמטיקה ( ,)58חדר 5

א' – ה' 12:00-09:00

08-6461608/9

מדעי המחשב
הנדסת תוכנה שנים א' ו ב'

בניין אלון לטכנולוגיה עילית ( ,)37חדר  1ו2 -
בניין אלון לטכנולוגיה עילית ( )37חדר 10

א' – ד' 13:00-10:00

08-6479430
08-6477138

פיסיקה

בנין סקט"א -רש"י ( ,)54חדר 112

א' – ה' 12:00-09:00

08-6461566
08-6461567

כימיה

בנין גורובוי ( ,)30חדר 213

א' – ה' 13:00-10:00

08-6461638
08-6461641

מדעי החיים

בנין טומאן ( ,)40חדר 20

א'
ב ' -ד '
ה'

15:00 -12:00
12:00-09:00
13:00-11:00

08-6461344
08-6461373

מדעי כדור הארץ והסביבה

בנין גרוסמן לגיאולוגיה ( ,)58חדר 25

א' ,ב' ,ד' ,ה' 9:00-12:00
11:00-13:00
יום ג'

08-6461288
08-6461289

אתרי האינטרנט של המחלקות
• מתמטיקה
• מדעי המחשב
• פיסיקה
• כימיה
• מדעי החיים

• מדעי כדור הארץ והסביבה

