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1202מאי    
 חוזר לסטודנטים 

 
 
 

 סטודנט/ית יקר/ה, 
 

 דף מידע לסטודנט   1202 פ"אתש –כללים לפתיחת קורסי קיץ בתשלום 
 

 
 . 17/9/2021 ועד  1/8/2021: שבועות רצופים בין התאריכים  7יתקיים במשך   תשפ"אקיץ  סמסטר

 
  בסמסטר קיץ יהיה כפול ממספר השעות הניתן בסמסטר רגיל.ן שעות הלימוד השבועיות  הנית  מספר

 
 ה ליד כל מחלק , ראו פירוטיתנהלו בצורה מקוונתחלק מהקורסים : םליבכלתשומת 

 
 שנה , המחלקות רשאיות ליזום פתיחת קורסי קיץ בתשלום ע"פ הצרכים ובהתאם לביקוש   כבכל

 מצד הסטודנטים המעוניינים בקיום הקורסים. 
 

 : הקורסים האפשריים לסמסטר קיץ הם
 

 כל ההוראה של מחלקה זו תתקיים באופן היברידי.  :מתמטיקה
    נק"ז. 5 – והנדסת תכנה למדעי המחשב 1חדו"א  - 201-1-2361
 נק"ז 5 – 1חדו"א ג - 201-1-9141
 נק"ז 2.5- 2להנדסת חשמל אלגברה לינארית  - 201-1-9521
 נק"ז  5  –חשבון אינטגרלי ומשדי"פ לחשמל  - 201-1-9681
 נק"ז  3.5 –אנליזת פורייה להנדסת חשמל  - 201-1-9901
 ז.נק" 5 –להנדסה  2א חדו" - 201-1-9721

 
 כל ההוראה של מחלקה זו תתקיים באופן היברידי. :מדמ"ח

   נק"ז 5 –מבנה נתונים  - 202-1-1031
 נק"ז  5 –מבנים בדידים וקומבינטוריקה  - 202-1-1061

 
 בזום/היברידי. תתקיים קה זו לבמח ההוראה כל : יקהספי

 נק"ז.  3.5 - 1פיסיקה  - 203-1-1391
 נק"ז 4 - 2יקה ג'ספי - 203-1-1431
 נק"ז.  3.5 -א 2פיסיקה  - 203-1-1471
 נק"ז.  3.5 - 2פיסיקה  - 203-1-1491

 
 )קורס כללי מיועד לכולם(:  המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה

 .הוראה מתוקשבתיינתן ב.  נק"ז 3 –של ברזל קרח אש ומטר  - 206-1-7081
 
 

 10.06.2021ועד  06.06.2021 בין תאריכים הללו לקורסים  רישום מוקדםעל מנת לאמוד את הביקוש, יבוצע 
. סטודנטים המעוניינים  להירשם לקורסי  הקיץ  בתשלום, יבצעו  רישום  מוקדם  באמצעות קיוסק  המידע  בלבד
 באתר 

 כאן  האוניברסיטה לחץ
 
 

 127/20/22ועד  127/20/19בין התאריכים  באינטרנט  ,שפתיחתם תאושרהסטודנטים יירשמו לקורס/י הקיץ 
 בלבד. 28/07/2021תקופת שינויים: 

 
 

 בתשלום לימוד לסמסטר קיץ -כללי שכר
 

 .) ש"ח(13,780הלימוד הבסיסי המלא, ללא הפחתה  -בסיס החישוב הינו שכר
 

 משכ"ל השנתי המלא )ללא הפחתה( לכל נק"ז.   5%יחויב לפי  –נק"ז  5סטודנט הלומד עד 
     

 החל מנקודה השישית ואילך יחויב הסטודנט לפי אחוז שכ"ל לנק"ז )בהתאם לעלות הנק"ז בתואר הנלמד( 
 מתוך שכ"ל השנתי המלא )ללא הפחתה.( 

 
 : לדוגמה

 ללא הפחתה.  משכ"ל השנתי המלא 15%נק"ז, גובה שכ"ל הוא  3עבור רישום לקורס של 
 .  32.5%נק"ז ,גובה שכ"ל הוא   8עבור רישום לקורסים בהיקף של 

5  *5%  +3 *2.5%  =32.5% 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=esm
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=esm
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=esm
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 לימוד -שכרכללי ביטול הרשמה ותשלום 

 

לא יחויב   12.7.2022-91)כלומר בין התאריכים  סטודנט המבטל הרשמתו לקורסים במהלך תקופת הרישום •
 (. לימוד-בתשלום שכר

 
  (סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר מועדי הרישום הנ"ל ועד למועד יום השינויים )כולל  • 

 ץ. רישום לקורסים בסמסטר קיב בגין מסה"כ החיו 40%בתשלום של  ביחוי
 :לדוגמה

 נק"ז, יחויב עפ"י הנוסחה הבאה: 4סטודנט המבטל קורס של 
  -סה"כ לתשלום  ₪40% כפול  ₪2756 שכ"ל שנתי =    13,780משכ"ל שנתי מלא *  5%נק"ז*  4

1102.04   ₪ 
 

במלוא  יחויב(  28.07.2021סטודנט שיבטל את הרשמתו לאחר תקופת השינויים )לאחר  •
 ל סמסטר קיץ בהתאם לקורסים אליהם הוא נרשם. שהלימוד שכר 

 : לדוגמה
 משכר לימוד השנתי המלא )ללא הפחתה(.  15%נק"ז יגבה שכר לימוד של  3עבור קורס של 

 

במידה וקורס הקיץ בתשלום יבוטל ביוזמת האוניברסיטה , יבוטלו חיובי שכר הלימוד  •
 בהתאם.

 

לאחר מועדי הרישום עקב קבלת ציון עובר במבחן סטודנט אשר יבטל הרשמתו לקורס  •
 באותו מקצוע בסמסטר ב, יהיה פטור מתשלום שכר לימוד בגין הקורס הנדון.

 
 
 

 בהצלחה 
 
 

 עותק: רכזות סטודנטים במחלקות ובפקולטה, )פרסום באתרי המחלקות והפקולטה(, 
 2021אגודת הסטודנטים. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


