
 

 

 ג" פ' תש בסמסטר   -הנחיות להרשמה  לקורסים ומחקר   

 סטודנטים לתואר שלישי 

 ( 13סטודנטים ב"מעמד לימודים לקראת דוקטורט" )קוד 

 

 .2023 במרץ, 8 , ט"ו באדר, ד'' יחלו ביום בהלימודים בסמסטר  .1

 תקנון ביה"ס, מידע כללי, טפסים והודעות מפורסמים באתר האינטרנט של ביה"ס:  .2

 http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspx 

 ם:חלונות זמן להרשמה לקורסי 

 אתר האינטרנט יהיה פתוח לרישום לקורסים בחלונות הזמנים הבאים: .1

   .23:59עד השעה   02.03.2023עד ו 09:00החל מהשעה  05.02.2023 -מ 

 הרשמה מאוחרת ותקופת השינויים:   

 13:00בשעה  23.03.2023ד וע  09:00בשעה  08.03.2022 -מ 

 : באופן עצמאי על ידי הסטודנט באינטרנטהרישום לקורסים בכל המחלקות מבוצע  .2

 https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cnsאתר ההרשמה לקורסים:    

מערכת השעות המחלקתית מפורסמת באתר:  

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco   

סטודנט המקבל מלגה, ההרשמה   כל סמסטר במשך כל שנות לימודיו.סטודנט חייב  לערוך הרשמה לקראת   

 במחשב מהווה תנאי לאישור המלגה. 

הסטודנט אחראי אישית לעריכת הרישום באינטרנט. סטודנט שלא יערוך הרשמה במועד, יהיה  .3

ות  מועמד להפסקת לימודים. סטודנט שיבקש לבצע רישום לאחר תקופת השינויים, יוכל לבצע זאת באמצע 

 ש"ח. )למעט סיבה מוצדקת, כגון: מילואים, מחלה(. 266מזכירות ביה"ס קרייטמן ויחויב בקנס בסך 

רישום  תדפיס ה   .ואישור לימודיםרישום ובתום ביצוע הרישום, ניתן להוציא, באופן עצמאי, תדפיס  .4

 מהווה אסמכתה לקבלת שירותי סטודנט.  לקורסים

 הנחיות לרישום לקורסים 

ט שאינו שומע קורסים ועוסק במחקר בלבד, חייב לערוך הרשמה באינטרנט לקורס מחקר כל סטודנ .1

 .  האמור חל גם על סטודנטים בהארכת לימודים.10.3.0051 

 סטודנט שהגיש עבודתו לשיפוט במזכירות ביה"ס אינו חייב ברישום במחשב.  .2

  

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


 

 

 דרישות הלימודים לתואר שלישי כחלק מהחובות לתואר הינן:   .3

  6-10כל סטודנט נדרש במסגרת הדרישות לתואר שלישי ללמוד קורסים הרלוונטיים לתחום המחקר בהיקף 

נקודות זכות, לכל   10נדרשים ללמוד קורסים בהיקף של  למדעי המחשבדוקטורנטים במחלקה ) נקודות זכות

ה. סטודנט מחויב להירשם לקורסים כפי שנדרש במעמד הקבלה ו/או בבחינת  בתאום עם המנח   (, הפחות 

 מועמדות. יש לסיים את הקורסים עד סוף השנה השלישית ללימודים.  

נקודות   4 -נקודות זכות. אם הקורס הניתן ע"י המנחים מזכה ב 3ניתן ללמוד אצל המנחים קורס עד  •

 נקודות זכות.  3זכות, יוכרו לקורס רק 

 ניתן ללמוד קורס בקריאה מודרכת/מונחית אצל המנחים.  לא •

 קורס מתואר ראשון לא מזכה בנקודות זכות במסגרת הנקודות הנדרשות  לתואר שלישי.  •

 קורסי סדנא, סמינרים ושפות אינם מזכים בנקודות זכות, במסגרת נקודות הזכות הנדרשות לתואר.  •

ע"י דוקטורנטים, כולל קורסים מלימודי תואר שני, סטודנטים המבקשים לשמוע קורסים הניתנים   •

 הקורסים לא יוכרו במסגרת נקודות הזכות הנדרשות לתואר. 

 קורסים שנקבעו לסטודנט בלימודי השלמה לא יכללו בתוכנית הלימודים לתואר שלישי. •

ורט, . כל סטודנט נדרש בשנה האחרונה ללימודיו לתואר להעביר הרצאה סמינריונית בנושא הדוקט4

  –במחלקת האם.  בהתאם לכך יש לערוך הרשמה במחשב לקורס "הרצאה סמינריונית בנושא הדוקטורט" 

 )הרישום יעשה פעם אחת במהלך התואר(.  10.3.0061  -מס' קורס 

. קורס "כתיבה מדעית באנגלית", הינו קורס חובה לכלל הדוקטורנטים. הקורס אינו מזכה בנקודות  5

הנדרשות לתואר שלישי. לקראת תקופת ההרשמה, יש לבדוק מס' קורס לפי   במסגרת נקודות הזכות

 פקולטה.

. סטודנט המבקש לשמוע קורס ממחלקה שאינה ממחלקתו חייב לפנות למחלקה הנותנת את הקורס  6

( ולמחלקה אליה שייך הסטודנט ולאחר מכן , עליו להירשם   13או  3ולבקש להגדיר את הקורס לתואר )

 באמצעות מערכת הרישום באינטרנט. לקורס 

. כל סטודנט חדש לתואר שלישי בעל מינוי להוראה  מהאוניברסיטה חייב בקורס "סדנת הוראה לסגל  7

 (, הקורס ללא נקודות זכות.  970.5.0002זוטר" )מס' קורס 

  (: 900.5.5001. "לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית" )מס' קורס 8

גוריון, בשנה הראשונה -. יש להירשם לקורס זה פעם אחת בכל תואר הנלמד באוניברסיטת בןקורס מקוון

.   9( .1ללימודים. לא ניתן יהיה לסגור תואר לסטודנט שלא יעמוד בחובות הקורס. )הנחיות, ראה נספח 

לגורמים  ( :קורס מקוון. חובה לכל הסטודנטים החשופים 900.5.2002"הדרכת בטיחות במעבדה" )מס' קורס 

פעמים בשבוע, במשך חודשיים בשנה. כל סטודנט   3שעות לפחות ביממה,   4מסכנים במעבדה העובדים 

הודיה  כאמור, חייב להשתתף בקורס בכל שנה במהלך לימודיו לתואר. לשאלות בנושא זה נא לפנות אל גב' 

 .hodayaan@bgu.ac.ilאו במייל:   08-6479479, רכזת הדרכת בטיחות, בטלפון  סבן

 לימודים במוסד אחר 

 .  10.3.0051סטודנט שמבקש ללמוד קורס במוסד אחר ירשם ל"מחקר" :

מוסדיים. את הטופס ניתן להוריד מאתר ביה"ס  -במקביל על הסטודנט להגיש אלינו בקשה ללימודים בין

 http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Students.aspx  –קרייטמן 

 

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Students.aspx


 

 

 

 חופשת לימודים 

 בקשה  לחופשת לימודים ניתן להגיש לא יאוחר משבועיים מתחילת הסמסטר. 

  –את הטופס ניתן להוריד מאתר ביה"ס קרייטמן 

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Students.aspx   

 

 הארכת לימודים 

שנים ללימודיו ועדיין לא הגיש את העבודה לשיפוט חייב להגיש בקשה   4סטודנט לתואר שלישי אשר סיים 

 להארכת לימודים, מנומקת ומאושרת ע"י המנחה ויו"ר ועדת מוסמכים מחלקתית. 

  –את הטופס ניתן להוריד מאתר ביה"ס קרייטמן 

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Students.aspx   

 

 לידיעת הדוקטורנטיות:

דוקטורנטית שילדה במהלך הלימודים, תהא זכאית להאריך את תקופת הלימודים בשנה אחת נוספת. אם  

אכן יהיה צורך בשנה נוספת בעקבות הלידה, יש להגיש בקשה להארכה  בצרוף אישור לידה. בכל מקרה, 

 ודנטית  שנמצאת בחופשת לידה. חובת הגשת דו"ח התקדמות חלה גם על סט

 :להנחיות והגשת אירוע מזכה

parents.aspx-https://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/becoming 

 

 10.3.0051 –להירשם מידי סמסטר למחקר, שמספרו סטודנט בהארכת לימודים חייב  •

 

 

 בברכת סמסטר מוצלח, 

 צוות בית ספר קרייטמן 

  

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Students.aspx
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Students.aspx
https://edit.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/becoming-parents.aspx

