
 סטודנט יקר/ סטודנטית יקרה,
כם שנת לימודים פוריה ומהנה, והרבה ומאחלת ל הפקולטה למדעי החיים מברכת אתכם, סטודנטים חדשים וותיקים

 הצלחה.
 להלן מספר הערות חשובות להצלחת הרישום:

חשוב במיוחד .  כללי - סרטון הדגמה לתהליך הרישום ל יש קישור של מערכת האינבר שלכם למטה בעמוד הראשי
 !לסטודנטים מתחילים

 
   5317000-03* או 9392מע בכל שאלה הקשורה לתמיכה טכנית או לשכר לימוד יש לפנות למוקד ש

 

 :03-53187019בטלפון  הפקולטה של לתואר ראשוןבמידת הצורך ניתן לפנות ליועצת 

      herchk@gmail.comד"ר גתית הרשקוביץ 
 . 211חדר  2קומה  212בנין 

 12:30-9:00 –ימים ב', ה'      12:00-10:00 -יום ד'   10:00-14:00 -ימים א' ג'שעות קבלה:  
 

 תכניות הלימודים לתלמידי התואר הראשון.נמצאות כל   sciences.biu.ac.il/node/7189-http://lifeבאתר הפקולטה  
 לכל השנים, וכן פירוט של אשכולות הקורסים.התכניות והמגמות,  מערכות השעות של כלכולל 

 שעות לאיתור קבוצות קורס מתאימות ולתכנות המערכת השבועית.להיעזר במערכות המומלץ 
 
 קובץ קורסי הפקולטה כולל קבוצות התרגול והמעבדה לפי מועד: 

 sciences.biu.ac.il/node/1870-https://life . 
 

לעזרה  .והבעה בעברית זרה כשפה אנגלית ,כלליים קורסים ,ביהדות יסוד קורסי לתואר:  הנוספים לחובות להירשם יש
 :  "פקטלוג הקורסים של האוניברסיטה לתשבבחירת הקורסים הנוספים ניתן להיעזר גם ב

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/MainPage.aspx  
 

קורסים המ פטוריםומעלה  80יחידות וקיבלו ציון  5ומעלה, או  85יחידות וקיבלו ציון  4שנבחנו בבגרות בפיזיקה סטודנטים 

 נושא הפניה: מזכירות סטטוס. -טופס פניה לשמע -יש להגיש בקשה לפטור דרך האינבר .113-80, 111-80

 
 יכולים לקבל פטור מקורסים מקבילים שלנו.  סטודנטים שלמדו במוסד אקדמי קודם

 לתיאום. ד"ר גתית הרשקוביץנא לפנות ל  

 
נחשבות למניין הן לא זהו זמן השמור לבחנים והשלמות. הן שעות חובה בכל שנת לימודים של תואר ראשון.  "שעות מחלקה"

 הסטודנטים יקבלו  מראש הודעה על כל השלמה. הנקודות לצבירה לתואר.
 

להזכירכם: סף המעבר משנת הלימודים א' לשנת הלימודים ב', וכן משנת הלימודים ב' לשנת הלימודים ג' מותנית בכך שלא 
סטודנט לא ניגש לבחינות ובין אם נכשל. , בין שהכלל קורסים שבהם אין ציון עובר או שאין ציון 4יהיו לסטודנט יותר מ 

סטודנטים אלה מתבקשים לפנות ליעוץ האקדמי של  המועד לחישוב הוא כאשר נמסרו ציוני מועד א' של סמסטר ב'.
 הפקולטה על מנת להסדיר את הרשמתם.

 
 הסיורים בשנה ג' כרוכים בתשלום נוסף.

 
ממעבדות המחקר של החוקרים קורס בחירה, שנועד לאפשר לכל סטודנט לחוות עבודת מחקר באחת : מעבדת חקר
להמשיך לתואר  השוקליםלתלמידים במיוחד שעות לפחות, בתיאום מראש עם ראש המעבדה. )מומלץ  90 במשך, שבפקולטה

קורסי מעבדת החקר  .המתאר בין היתר את הנעשה במהלך תקופת המחקר להגיש דו"חחובה  נהבסיום הפרויקט יש. (שני
 נמצאים באשכול קורסי הבחירה של שנה ג'.

 : הערה מיוחדת לסטודנטים המתחילים שנה ג'
  חייבים להירשם לקורס זה בתחילת שנה ג'. -מעבדת חקר בשנה ב'מבצעים כל מי שגם 

 
לסיים את התואר בזמן לתואר על מנת  הדרושותהנקודות  ךרשומים לסאנו ממליצים לבדוק במהלך הרישום שאכן אתם 

 הוא באחריות הסטודנט! הזכות לתואר חישוב מספר נקודות. תיחת שנת לימודים נוספתמפוהימנעות 
 

 !ומהנה מוצלחת ,אנו מאחלים לכם שנת לימודים מעניינתבשם הפקולטה 

https://www.youtube.com/watch?v=plYLuWi8UFI&feature=youtu.be
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