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  "ד כסלו תש"פי

  

  נוהל הרשמה למועד ב'

חלה על כל סטודנט המעוניין להבחן במועד ב' החובה להירשם לבחינה  ,6.4בהתאם לנוהל הבחינות סעיף 
  שעות לפני מועד הבחינה. 72בשירות מידע לסטודנטים. יש להירשם עד 

 20-ייקנס בשעות טרם מועדה,  72סטודנט שיירשם למועד ב' ולא יגיע לבחינה מבלי שביטל את הרשמתו 
  בגבייה ישירות מחשבונו.₪, 

ב,ג,ה בהתאמה.  7.2פטור מקנס זה יינתן במקרה של מניעה חמורה בהתאם לנוהל הבחינות סעיף 
  הסטודנט יציג את האישורים למזכירות המחלקה, וזו תעבור טופס בקשה לפטור או ביטול קנס.

וד נבחן כמפורט בהמשך. הפקת הברקוד במידה והסטודנט לא נרשם במועד, חלה עליו החובה להפיק ברק
. את הברקוד ניתן יהיה להפיק ללא ברקוד לא ניתן יהיה להיבחןלמבחן.  ותעשה באופן עצמאי והסטודנט יביא

גם ביום הבחינה בבית או בכל עמדת מחשב באוניברסיטה שעומדת לרשות הציבור. עלות הפקת הברקוד 
  ₪. 20באופן עצמאי הינה 

  תן זיכוי בדיעבד מהתשלום:במקרים הבאים יינ

שעות  72הסטודנט ניגש למועד א' וציוני מועד זה לא פורסמו עד סגירת ההרשמה למועד ב' (קרי,   .א
 לפני מועד ב')

שעות לפני  72התשובה לערעור על מועד א' לא פורסמה עד מועד סגירת ההרשמה למועד ב' (קרי,   .ב
 מועד ב')

זוכה בהמשך. הזיכוי יבוצע בפנייה למדור חשבונות סטודנטים חשבון הסטודנט יחויב באופן אוטומטי אך י
  בצרוף אסמכתאות רלוונטיות.

במקרה שבו סעיף א' או ב' יחול על כלל הלומדים בקורס, הטיפול יעשה באופן קולקטיבי ולא יהיה   .ג
 לקבלת זיכוי. סטודנטיםצורך לפנות באופן פרטני למדור חשבונות 

והסטודנטיות בשיתוף עם  הסטודנטיםחשוב לציין כי הכספים שייגבו כתוצאה מנוהל זה יופנו לרווחת 
  אגודת הסטודנטים.

  שעות ממועד ב': 72מצ"ב לינק להפקת הברקוד בפרק הזמן של 

ls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOPhttps://bgu4u.bgu.ac.il/p  

  שירות מידע לסטודנטים תחת מידע אקדמי, מידע על בחינות, רישום לבחינות במועד ב'.

 השיבוץ בכיתה בה מתקיים מבחן יעשה על בסיס מקום פנוי.  .א
לא מקומט).  A4(הדף חייב להיות על נייר לבן  .קוד אישי שהודפס מראשיש להציג למשגיחה דף בר  .ב

 ה להיבחן ללא דף בר קוד אישי.לא ניתן יהי
 בתום המבחן יינתן ספח אישור השתתפות בבחינה.  .ג

 

  תודה על שיתוף הפעולה והצלחה בבחינות,

 מזכירות אקדמית


