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 הנחיות לסטודנטים
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לתואר  כניות לימודיםומספר תמקיים אילן -טת ברכניות מובנות באוניברסיוהמדור לת

 תחומי במדעי החברה. -ראשון במסלול רב

 

ם יחומי במדעי החברה. תוכנית הלימודת-תוכנית לימודים לתואר ראשון רב היא תוכנית ינשופים

לתלמידים בסיס לימודי משאבי אנוש. מטרת התוכנית היא להקנות בניהול ומתמקדת בתחומי 

 ידע יישומי וכלים להבנת תהליכים מרכזיים בחברה.  להקנות ובמקביל, אקדמי בתחומים אלה

 

חברה. תוכנית הלימודים התחומי במדעי -תואר ראשון רבל םתוכנית לימודי יאה תוכנית יהלום

לימודי ניהול משאבי אנוש. מטרת התוכנית היא בלימודי כלכלה ובמי מנהל עסקים, ומתמקדת בתח

ידע יישומי וכלים להבנת להקנות ובמקביל,  לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים אלהלהקנות 

 תהליכים מרכזיים בחברה. 

 

חומי במדעי החברה. תוכנית הלימודים ת-תוכנית לימודים לתואר ראשון רב היא חץתוכנית 

תלמידים סוציולוגיה. מטרת התוכנית היא להקנות לבמדעי המדינה ובול, תמקדת בתחומי ניהמ

 ידע יישומי וכלים להבנת תהליכים מרכזיים בחברה. להקנות ובמקביל,  בסיס אקדמי בתחומים אלה

 

היא תוכנית לימודים המכשירה לתחום הנדל"ן, ניהול ושמאות מקרקעין הנלמדת  תוכנית רום

קנות ידע מקיף במגוון רחב של י מדעי החברה. מטרת התוכנית להתחומ-אר ראשון רבובמסגרת ת

בפנים את נטים את הידע והכלים להשתלב ולהכיר מתחומים תיאורטיים ומעשיים שיעניקו לסטוד

 ענף הנדל"ן ושמאות המקרקעין.

 מים.ותחומי זה מאפשר לבוגריו להמשיך בלימודיהם לתארים מתקדמים במגוון תח-תואר רב

 

כניות הלימודים מקנות וכל ת. סמסטרים רצופים( 6) נדריותשנתיים קלהוא ים משך הלימוד

 ".תחומי במדעי החברה-רב" רשם:י, כאשר על תעודת הבוגר יתואר ראשון

 

 

 

 

 

 

 פורה ומוצלחת ברכת שנת לימודיםב

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ובנותצוות המדור לתוכניות מ

 

 
 nissimnu@bezeqint.net ייעודיות כניותוהמערך לתש רא אוןיסים לנפ' ופר

 

 
 Sarit.Ben-moshe@biu.ac.il כניות ייעודיותוראש מנהל המערך לת שהמ-גב' שרית בן

 

 
 Moran.levi@biu.ac.il תעודהכניות מובנות ולימודי וראש מדור ת מורן לויגב' 

    

 

 
 Malam.Ba@biu.ac.il ם, יהלום, ינשופיץחכניות ומרכזת ת גב' נעמה קאופמן

 

 
 Malam.Ba@biu.ac.il , יהלום, ינשופיםחץכניות ומרכזת ת ינוז-גב' נירית בן

 
 Malam.prog@biu.ac.il חכ"ם, רום מרכזת תוכניות  גב' חן בראון

 
 Malam.prog@biu.ac.il חכ"ם, רוםת ומרכז תוכני ידסמר שרגא לפ

 malam.teuda@biu.ac.il מרכז לימודי תעודה  

    

 

 
 Malam.Rishum@biu.ac.il , יהלום, ינשופיםוכניות חץת ועמדיםייעוץ למ ודעזר דלמר א

 

 
 malam.info@biu.ac.il ייעוץ למועמדים תוכניות חכ"ם, רום גב' הדס ארזי

 
   

mailto:Malam.Ba@biu.ac.il
mailto:Naama.Kaufman@biu.ac.il
mailto:Malam.prog@biu.ac.il
mailto:Malam.prog@biu.ac.il
mailto:Shraga.Lapides@biu.ac.il
mailto:Malam.Rishum@biu.ac.il


 

   4 

 

 תוכן עניינים

 DesigProg.biu.ac.il .............................................................................. 5המדור עדכונים שוטפים דרך אתר 

 6 ............................................................................................................................................. רישום לקורסים

 7 ................................................................................................................................................ קורסי אנגלית

 7 ..................................................................................................................................... עבריתפטור מהבעה 

 8 ....................................................................................................................................... פטור מקורסי יהדות

 8 ........................................................................................................................................ קורסים מתוקשבים

 10 ............................................................................................................................................... חובת נוכחות

 10 ........................................................................................................................................... עבודת סמינריון

 11 ............................................................................................................................................ תקופת בחינות

 11 ............................................................................................................................................... נהלי בחינות

 12 ............................................................................................................................ סריקת מחברות וערעורים

 13 .......................................................................................................... מדור סטטוס -הכרה בלימודים קודמים

 13 ................................................................................................................... מדור שכ"ל -תשלומי שכר לימוד

 13 .......................................................................................................................................... תשלומים נלווים

 14 ........................................................................................................... מדור תל"מ )תוכניות לימודים ומעקב(

 14 ................................................................................................................ נטיםמדור תמיכה והנגשה לסטוד

 14 ............................................................................................................................ *9392מוקד שירות וגיוס 

 14 ................................................................................................................................................ פניות למדור

 14 ..................................................................................................................... (SMSקבלת עדכונים במסרון )

 15 .................................................................................................................................. כיתוב בתעודת הבוגר

 15 ................................................................................................................................................... סיום תואר

 15 ....................................................................................... ומי מדעי החברהתח-היקף ש"ש לתואר ראשון  רב

 16 ....................................................................................................... שעות מענה טלפוני וקבלת קהל במדור

 

 

 

 



 

   5 

 

  פ"אשנה"ל תשל סטודנטיםלנהלים והוראות 

 

 הוראות , מצ"ב(ם, ינשופיםיהלוחץ,  ותכניוהחברה )ת תחומי במדעי-ב.א רב לתואר הראשון כםלימודי לקראת

 ודנטים. מחייבים לסט םהלינו

 : בהתאם ולפעול ההוראותאת חובה על כל סטודנט לקרוא בעיון את הנהלים ו

 

  DesigProg.biu.ac.il עדכונים שוטפים דרך אתר המדור

 

במהלך  ליעימוש הנגיש את המידע החיוני  ולהוביל לשיהסטודנטים, ומטרתו ל אתר המדור עומד לרשות

 לימודיכם בתואר.

  :שיט הראבתפרי "סטודנטים" לשונית

 , המשתמש יוכל לקבל את המידע הבא:בלחיצה על שם התוכנית .1

  .כניות וסמסטריםוכיתות לפי תהמידע מפורט למיקום  -  לימוד כיתות

צפייה ברשימת יצה על "כמו כן, בלח .התוכניתהמעודכן עבור יפורסם הלו"ז  בעמוד זה– ח זמנים ול

  .תוכלו לראות את רשימת הקורסים הנלמדים (המופיע בראש הטבלה) הקורסים"

 מבנה תוכנית הלימודים לפי שנת לימוד. –נת לימוד סים לפי שפירוט קור

 

 

 

 

http://michlalot.biu.ac.il/node/260
http://michlalot.biu.ac.il/program_timetable
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 .חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים -תקנון שכ"ל  .2

ם לסטודנטים לתואר ראשון של המדור לתוכניות מובנות לפי החיוביפירוט  –הערכת עלויות לתואר  .3

 תוכנית לימודים.

 .רב-אינסים דרך מערכת ההוראות רישום לקור –הנחיות רישום לקורסים  .4

 חוברת נהלים מקוונת. –ידיעון  .5

ות" ענגללות. לחיצה על "כל ההודהודעות  יעותבצד ימין של הלוח )וגם בעמוד הבית( מופ :הודעות

 ת שעלו לאתר. את כל ההודעותציג לפניכם 

 רישום לקורסים

 

. ידי מדור תל"מ -יתפרסמו עלשבמועדים ו ) INBAR) בר-אינמערכת הב נעשהם הרישום לקורסי .1

תשלום צוע יבתבצע רק לאחר י םהרישו .בצד שמאל(, )בעמוד הראשי בר-אינבמערכת ה המועדים יופיעו

   .שקלים 3,431 סך  שובר המקדמה על

 MOODLE-רישום לקורסים בפועל, יופיעו הקורסים במערכת ההו שובר המקדמהלאחר תשלום  .2

 )מידע אישי לסטודנט(.  IN-BAR -ובמערכת ה

כי קיימת התאמה בין הקורסים  , בכל תחילת סמסטר,לוודא - באופן אישי נטדחובה על כל סטו .3

  רכת האישית שלו.אלו שנקלטו במעם נרשם לבין היאל

 (. MOODLEכנית יש אתר מלווה קורס )ולכל קורס בת .4

או  קורסיםל ים יוכלו להירשםדנט. בתקופה זו סטו"נוייםתקופת השי"לאחר תחילת הסמסטר נפתחת  .5

ם ייעשה על סיביטול או שינוי קור. בר-אינמפורסמים במערכת ה שינויים""תקופת ה. מועדי םלבטל קורסי

 .דוא"לבאמצעות הי פנייה של הסטודנט לצוות המדור יד

 .(16)פרטים בעמוד  ותרכזי התוכנילמיש לפנות  ,במקרה של אי התאמה .6

 ."תקופת השינויים"קורסים לאחר או ביטול  רישוםתאפשר י לב! לא מושי .7

 

 קורסי קיץ

  ."מקדמה לסמסטר קיץ"חר תשלום שובר ע רק לאיתבצורסי קיץ הרישום לק .1

כהמשך ישיר  האקדמי באוניברסיטה הקיץ לו"זי במתכונת מיוחדת ולא לפ ילמדויקורסי הקיץ  .2

 (.סטר על ידי מרכזי התוכניתילת הסמך לתחבסמו יישלחו מדויקיםתאריכים )לסמסטר ב' 

 

 

http://michlalot.biu.ac.il/allnews
http://michlalot.biu.ac.il/allnews
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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 ש"ש: 4זכאות לפטור אקדמי בהיקף של 

 

 ש"ש למסיימים בשנתיים , הפטור הינו אקדמי בלבד ולא משכר הלימוד. 4במסגרת התואר ניתן פטור של 

 ש"ש במהלך השנתיים יוכל להירשם לקורסים נוספים החל משנה א'. 4סטודנט המעוניין ללמוד עוד 

 

. הרישום לקורסים יתבצע מול צוות המדור )במידה ונלמד במחלקה אחרת הרישום יתבצע מול המחלקה בה  1

 נלמד הקורס(.

פר הקורס אליו בוצע רישום כנגד . לאחר הרישום לקורס יש לשלוח טופס פנייה למדור תלמ ולציין את מס 2

 הפטור האקדמי

 

 * לא ניתן לממש את הפטור בקורס קיץ.

 ** לא ניתן לממש את הפטורים בקורסים חוזרים בהם הסטודנט נכשל.

 

 

 קורסי אנגלית

 

א מהווים תוספת יוחדות, אלת המכניוואינם כלולים במערכת השעות של הת הקורסים באנגלית .1

 על כן, יש להירשם לקורס אנגלית בהתאם לרמתך הנוכחית. רכת.למע

 .("בסיסי"סטר הראשון לתואר )קורס ם החל מהסמקורסי האנגלית נלמדי .2

, למעט הקורס הלימוד לתואר ראשון בשכר, אשר אינו נכלל ףחייבים בתשלום נוס כל הקורסים באנגלית .3

 .אינו קורס חוזר(אם  קיץ אונלמד ב לא אם) "'ברמת "מתקדמים ב

 חידה לאנגלית כשפה זרהליעליהם לפנות לימודי אנגלית ממוסד אקדמי אחר,  דםסטודנטים אשר יש בי .4

 מוכרים(. נםאיהפתוחה  ברסיטהימהאונכי קורסי האנגלית רים )שימו לב, אם הקורסים מוכולבדוק 

 ודים. כנית הלימומת קמהווים חלולימודי האנגלית הם חובה  שים לב! .5

דר , ח1004בניין יחידה לאנגלית כשפה זרה: ללתקנון המלא עבור פטורים מלימודי אנגלית יש לפנות  .6

 . @biu.ac.ilefl.unitי: דואר אלקטרונ  5318237-03*/  9392טל:  004

 הבעה עבריתמפטור 

 

 . במהלך התואר עברית רמת פטור בהבעהכל סטודנט חייב להגיע ל .1

עה יחידות( ומעלה בהב 2) 76סטודנט יהיה פטור מהבעה בעברית אם קיבל ציון בגרות  .2

 76  סטודנטים בעלי ציון  /+30במכינת  66 בציון / בתעודת בגרות ישראלית רגילה עברית

  .רביבמגזר הע יחידות( של בתי הספר 5בבחינת בגרות )ברית, בהבעה ע ומעלה

 .גרות שלו אינה ישראלית, יפנה ליחידה להבעה עברית, ויתאם מבחן מיוחדדת הבשתעו סטודנט .3

mailto:efl.unit@biu.ac.il
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הבגרות בעברית,  מך ציוןס-סטודנט שאינו פטור מהבעה בעברית על :מבחן פטור מהבעה עברית .4

 . 66עה ולעבור בציון ביצטרך לגשת לבחינה בה

ש"ש  2עברית בהיקף של בבעה בהוד קורס חייב ללממי שנכשל בבחינת הפטור, : קורס הבעה עברית .5

 )הקורס אינו כרוך בתשלום(.

ים בשנה ומועדי הבחינות יתפרסמו על ידי מתקיימות בקמפוס מספר פעמ הבחינות בהבעה בעברית .6

 אחת בלבד. םניתן לגשת למבחן זה פעה להבעה עברית. היחיד

ה המכינה ליחיד ציוני גיליון אתלהעביר  באופן עצמאינדרשים  :(+30מכינת + )30תוכנית  בוגרי .7

 במסגרת המכינה.ש "הבעה עברית"לימודיהם בקורס  בגין להבעה עברית על מנת לקבל פטור

 , 1, חדר 410בניין : הבעה עבריתלדה ליחילימודי הבעה עברית יש לפנות בתקנון המלא ל .8

 . unit@mail.biu.ac.ilhabaa.ואר אלקטרוני:, ד5318228-03 ':לט

 פטור מקורסי יהדות

 

ל בלימודים כלליים בהיקף שיבים במקום זאת יסוד ביהדות אך חי פטורים מלימודי סטודנטים לא יהודים .1

לקחת גם )קורסים אלו ניתן  לוים אטור על לימודפבכדי לקבל  למדור סטטוסיש לפנות  ,ש"ש 10

 לומדים(.מהמחלקות או מהפקולטה שבה 

רשאים להגיש  הסדר, בישיבות גבוהות, במדרשות או במכללותהלמדו בישיבות שטים סטודנ .2

 (.טטוסלמדור סלא מלימודי יסוד )את הבקשה יש להפנות בקשות לפטור חלקי או מ

 

אישור יון ציונים, עם האישורים הרלוונטיים )גיל סטטוסמדור  באתרויה ייש למלא טופס פנ הנחיות הגשה:

וד לצורך קבלת פטור מלימודי יס יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו ישור ישיבה מקורי(.רשה או אמד

החזרה את פעיל וההיציאה לשירות ני ר הכולל את זמויש לצרף איש ,ת. במקרה של לימודים בישיבת הסדרביהדו

 לישיבה.

 פטור <<הכרה בלימודים קודמיםפניות מנהליות <<הגשת בקשה<<בקשת  ניתן להגיש בקשה דרך המידע האישי :

 קורסים מתוקשבים

 

 נט . טרינהא רשתב נלמד באופן מקוון קורס מתוקשב

 רסיטה.כמו כל קורס אקדמי אחר באוניב הואקורס מתוקשב 

( 'ת בקורס מתוקשב מתבצעת מכל עמדת מחשב )בבית, במקום העבודה, בקמפוס האוניברסיטה וכדההשתתפו

מוד בכל מן )ניתן ללנטרנט. הלימוד וההוראה אינם תלויים במקום )ניתן ללמוד מכל מקום( או בזשלה נגישות לאי

mailto:habaa.unit@mail.biu.ac.il
https://stuad.biu.ac.il/mador/status
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דיון ומטלות וכן הקורס, קבוצות הקורס המתוקשב יופיעו חומרי הלימוד של ה(. באתר מת היממשעו שעה

נים אל פנים תים תפגוש אותו פיהמרצה. בדומה לכל קורס אקדמי אחר יהיה לך מרצה שלעמהודעות תופענה 

 .ושאי הקורסוד משותף ולדיונים בנימלל תים באמצעות האינטרנט. גם עמיתך לקורס יהיו נגישיםיולע

 

 

 

 

 

 

 

 Moodle -המתוקשבתכניסה לאתר הלמידה 

 .http://lemida.biu.ac.il: יאה מתוקשבת הת האתר ללמידכתוב

תוכלו למצוא הדרכה מפורטת כיצד להשתמש  ובהן" הוראות כניסהבכניסתכם לאתר תראו כפתור בשם "

 במערכת למידה זו.

 הימני של המסך(. נת להיכנס לקורסים עליכם להקליד שם משתמש וסיסמה )בצידומ על

 : מספר תעודת הזהות ללא ספרת ביקורת אחרונה.שם משתמש

 עת ראשונה של שם פרטי, אות ראשונה של שם משפחה וארבו:          מורכבת מ: אסיסמה

 .טנות באנגלית(ק )באותיות הספרות של הקוד האישי                        

 .1234רן וסיסמתי האישית שמי דנה ק דוגמהל                        

 . dk1234: סיסמתי תהיה            

 א השתנה.לשם המשתמש  ,אם למדתם בעבר קורס מתוקשב 

 שלכם מעודכנת במערכת.עליכם לוודא שכתובת המייל  :MAIL-Eכתובת 

 הלך שנה"ל בה הסטודנט רשום לקורסבמרום הדיונים ההשתתפות בפו

 ,תנאי הכרחי לסיום חובות הקורס ומהווה חלק מהציון הסופי יאה

 לבחינה בסוף הקורס!נע  אפשרות  לגשת מיאי מילוי החובות ת

 

http://lemida.biu.ac.il/
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 פניות

)שם משתמש וסיסמה אינם  מתאימים( יש לפנות  MOODLE כתערבבעיות כניסה למנתקלתם  אם  .1

 *.9392ד שירות וגיוס )מש"ו( בטלפון למוק

   .Biu.9392@mail.biu.ac.ilכתובת דוא"ל:                

, ת קבצים או להורידםלולהע)לדוגמה: אי יכולת  בעת שימוש במערכתתם בבעיות טכניות נתקל אם .2

 .u.ac.iliLearn@mail.b-Bar.Eכתובת דוא"ל:  ,מתוקשבת למידהבוחן וכו'( אנא פנו למרכז ללענות על 

          

 חובת נוכחות

 

פגישות שבועיות  2 עלמעדר שייהנוכחות בכל השיעורים היא חובה. סטודנט  הלי האוניברסיטהופי נ על

להרחיקו מן הקורס. במקרה של היעדרות מסיבות של  צה רשאייהיה המרללא נימוקים מוצדקים,  ,בסמסטר

 למרצה.למסור אישורים מתאימים ולעדכן  טמחלה וכיו"ב, על הסטודנשל מילואים, 

 .malam.ba@biu.ac.ilם וחל"ד של המדור, גב' נירית בן זינו: רכזת מילואי

 

 מינריוןס עבודת

 

 ט סמינריונים בכלכלה(.)למע באופן עצמאיכל סטודנט יגיש עבודת סמינריון  .1

 עבודת הסמינריון תוגש עד סוף שני סמסטרים מיום תחילת הקורס.  .2

 . חובהים במפגשי הסמינריון היא הסטודנט נוכחות .3

 ועדת משמעת. הסטודנט יעמוד בפני  -התקאו העת עבודה ל קנייבכל מקרה ש .4

mailto:Biu.9392@mail.biu.ac.il
mailto:Bar.E-Learn@mail.biu.ac.il
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 ינותבחתקופת 

 

אחר  , בשעותלקיים את המבחנים בימים קבועיםמנת  רב המאמצים עלעושה את מ מובנותכניות והמדור לת

 במהלך תקופת הלימודים.מים שונים בשבוע ויימו ביקחלק מהמבחנים יתש. ייתכן או בשעות הערב הרייםוהצ

ויים לקראת )ייתכנו שינ בחינות ניזמלגבי  )מידע אישי לסטודנט(  בר-אינמערכת הקביעות דרך בלהתעדכן  יש

 תקופת המבחנים(.

שעות בהבחינות, ) קובעתשהיחידה לאנגלית כשפה זרה בהתאם ללוח הזמנים  מתקיימותאנגלית *בחינות ה

 .הבוקר(

 

 

 נהלי בחינות

 .לחינה בקורס הנלמד באותה שנה"כל סטודנט זכאי לגשת לשני מועדי ב .1

במערכת אליהן הוא רשום שכול להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצות י ודנטסט זכאות להיכנס לבחינות : .2

קבוצות כל רשום כנדרש לכל הקורסים ול ואופת הבחינות שהתק יחובה על הסטודנט לוודא לפנ. בר-אינ

 ר.דות המובכל מקרה של בעיה ברישום עליו לפנות לצוו הקורסים

 :שיפור ציון במועד ב' בשנה"ל בה הקורס נלמד .3

 ור ציון ניתנת לכל הסטודנטים המעוניינים בכך בהתאם לכללים הבאים:הזכות לשיפ

ימת טית ברשלא נבחן במועד א', מופיע אוטומשכולל, או  70עד פי וקיבל ציון סשסטודנט שנכשל או  .1

ציון הבחינה. ברישום  ל פיהרישום מתבצע ע י,סופ אם אין עדיין ציוןהנבחנים ואינו צריך להירשם. 

 שמר. כמו כן, לא מוטלת חובהיהסטודנט לא ניגש, ציון מועד א' י אם ,ה לגשת לבחינהאוטומטי אין חוב

 .כספית במקרה זה

ינה אז על פי ציון הבחינה(, על הסטודנט להירשם לבח ומעלה )ואם אין ציון סופי 71הציון הסופי הוא  אם .2

 .לפני הבחינה ועד שבוע לפני יםימ 17-החל מ

שבמסך הראשי, תחת עמודה  "הבחינות לוח"בכפתור , בר-מערכת אינ ךהרישום לשיפור ציון מתבצע דר .3

 .. הכפתור יופיע רק בהינתן הכללים שצוינו מעלה"רישום למועד"

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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(, 1מבנה  502זור להירשם בקבלת קהל בלבד, במדור הבחינות )א על הסטודנטעבר, ם רישומועד ה אם .4

שכר ם בישקל 80עד חצי שעה לפני הבחינה. רישום באיחור מצריך התחייבות של וביום הבחינה 

 .בר-אינה במערכת ם בזמןאם נרשמיתשלום שניתן להימנע ממנו   ,ימודלה

שקלים בשכר  40מחייבת  אי הגעה לאחר הרישום רישום לשיפור ציון,  לא ניתן לבטל -יש לשים לב  .5

 .לימודה

 קיבל את שאלון הבחינה,סטודנט שניגש לבחינה ו הציון האחרון הוא הקובע. ,הטהלי האוניברסיועל פי נ .6

החליט שלא להיבחן מכל סיבה שהיא, ציונו יהיה לבחינה וע שהגיסטודנט . זה המועד שייקבע את ציונו

 .נכשל

 .לאחר שהבחינה כבר החלהלא ניתן להירשם למועד ב'  .7

 ."מדור בחינות"יע באתר הרשמי של מופות נהלי הבחיום לב! התקנון המלא והמעודכן של נשי

 .notstuad.biu.ac.il/mador/behi בנהלים לפני תקופת הבחינות : יש להתעדכן

 exam.office@mail.biu.ac.ilי: , דואר אלקטרונ 5318573-03*/  9392, טל': 1, מבנה 502זור א

 רעוריםוע תסריקת מחברו

פות במייל בלבד )ניתן לצורק לאחר זמן זה,  ניתן לברריון ולכן צהמקבלת  ימים 3עד מחברות בחינה נסרקות 

 בעמוד הראשי(. ,"מחברות בחינה"תחת  בר-אינה מערכת חברות באמצעותבמ

                                                                                                        . ן נסרקותאינ בחינות אמריקאיות

₪  5. סטודנט שלא משלם דמי רווחה, ישלם מחברת סריקתל סטודנטים המשלמים דמי רווחה פטורים מתשלום

 .סריקת בחינהל

 מתאריך קבלת הציון. עותושב 3סטודנט רשאי לערער על ציון עד  .1

. נטסטודהתשובון על פי חוק זכויות של רשאי לבקש בדיקה של השאלון ובבחינה אמריקאית, הסטודנט  .2

 ערעורים בבחינות אמריקאיות יעשו גם כן מול המרצה.

שתוקן, בין אם הועלה או הורד, יהווה ציון סופי חדש לסטודנט. כל שאלה בנושא ערעורים, יש ציון  .3

 ר.מענה, ניתן לפנות למזכירות המדולא יתקבל אם  .המרצללהפנות 

 

 

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
mailto:exam.office@mail.biu.ac.il
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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 מדור סטטוס -הכרה בלימודים קודמים

 

רך טופס פנייה קוונת דרך האינבר או דאקדמיים מוכרים, יוכלו להגיש בקשה מת וסדוסטודנטים שלמדו במ

ה התיישנות ולא שנים חל 7-, על מנת לקבל פטור. על לימודים שנלמדו לפני יותר ממדור סטטוס המופיע באתר

          לפטור. תהיה זכאות

 ת פטור <<הכרה בלימודים קודמיםפניות מנהליות <<הגשת בקשה<<בקש ש בקשה דרך המידע האישי :ניתן להגי 

                      

 . biu.9392@mail.biu.ac.ilדואר אלקטרוני:  5317000-03  */9392טל:  11, חדר 404בניין  מדור סטטוס:

 

 

 למדור שכ" -תשלומי שכר לימוד

' א' סקורסים הנלמדים בסמריף שונה מהעבת םהקיץ ה כאשר קורסי (300%)  סיטאירשכר לימוד אוניב .1

 מוד מפורסמת באתר המדור.שכר לי הערכת עלויותסמס' ב'. או ב

וזאת בהתאם לכמות השעות הנלמדת  גבה באופן נפרד מתשלומי השנהימס' קיץ יסתשלום בגין  .2

 מרכזי התוכנית(.נטים על ידי )הנחיות לגבי אופן התשלום יישלחו לסטודר זה. בסמסט

 הנלמדת בשנה"ל המבוקשת. תוכניתפנות לאתר המדור בהתאם ללתקנון שכ"ל המלא יש ל .3

ש"ש. סטודנט המסיים בשנתיים  64שעות השנתיות )ש"ש( הנדרשות לזכאות לתואר עומד על ה סך

אחר ללו, מתבצע אש"ש  4ש"ש. חיוב שכר הלימוד בגין  4כספי( של קלנדריות מקבל פטור אקדמי )לא 

 הבקשה לסיום התואר.

 לימוד יש לפנות למדור שכ"ל: בכל נושא שכר 

  slimud.office@biu.ac.il, דואר אלקטרוני:  5318083-03 /*9392, טל':10, חדר 404בניין 

 נלווים תשלומים

 

 רת אגודתפעילויות ואירועים במסג ,ירותי אקדמיהתי רווחה, שורכולל בתוכו שי דמי רווחה ושירותים: .1

יום פתיחת להודיע בכתב למדור שכר לימוד עד  הסטודנטים. אם אינך מעוניין בשירותי הרווחה עליך

אוניברסיטת בר באמצעות הצהרת הסטודנט )ניתן למצוא באתר "מדור שכר לימוד שנת הלימודים 

 (. דמי רווחה ושירותים נלווים ויתור על -נטדאילן" << טפסים << הצהרת הסטו

 . טחהדמי אב .2

כנית ומנת להסדיר את ת על ות התוכניותזלמרכידי מדור סטטוס יש לפנות  קבלת פטור עלאחר ל

 malam.ba@biu.ac.il.אם לפטורים: הלימודים בהת

https://stuad.biu.ac.il/mador/status
https://stuad.biu.ac.il/mador/status
mailto:biu.9392@mail.biu.ac.il
mailto:slimud.office@biu.ac.il
mailto:malam.ba@biu.ac.il
mailto:malam.ba@biu.ac.il
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 (לימודים ומעקב תוכניותמדור תל"מ )

 

שנות לימוד, עדכון ל כרטיס סטודנט ואישור לימודים, אישור ע בנושאים הבאים: תל"מ מדוריש לפנות ל

  .הפסקת לימודיםו ודימום שכר לימפטור ממינ ,פרטים אישיים

 .tlm.office@biu.ac.il, דואר אלקטרוני:  7384012-03*/  9392: ', טל1, חדר 401בניין 

 מדור תמיכה והנגשה לסטודנטים

 

ים קודמים בהכרה באבחונמעוניינים בסיוע באבחונים או הות במבחנים או התאמסטודנטים המבקשים הקלות/

 ודנטים:טתמיכה והנגשה לסיש לפנות למדור 

 negishut.student@biu.ac.il  :דוא"ל :03-5318491, טלפון

 *9392 מוקד שירות וגיוס

 

טים בכל הנושאים אילן מעמידה לנוחיות הסטודנט מוקד המרכז טיפול בפניות של סטודנ-אוניברסיטת בר

נות, רשם, שכ"ל, יתל"מ )תוכניות לימודים ומעקב(, סטטוס, בח בלת תלמידים,המנהליים הנוגעים לסטודנט: ק

ן הסטודנטים, אגודת , מכללות, מכינה קדם אקדמית, דיקלישיר שתואר שני, תואראשון, תואר מלגות, 

מרכז מידע וי חלקים: מוקד מידע טלפוני נכולל ש ברוקדייל. המדורועוץ לסטודנט יהסטודנטים, שירותי י

 אלי. פרונט

 biu.9392@biu.ac.il . דואר אלקטרוני: 5317000-03 /*9392טל':  19(, חדר 605)מאחורי בניין  025אזור 

 פניות למדור

 

רט פכמו) לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני. אנו מבקשים וממליצים ות המדורבכל נושא אחר ניתן לפנות לצו

 (.16 בעמוד

 (SMSדכונים במסרון )קבלת ע

 

לפי מספר הטלפון המוזן  ייד( לטלפון הנsmsדעת טקסט )יישלח לסטודנט עדכון בהו ,דחוף עדכוןבמקרה של 

על כל  *9392בטל'  הסטודנטים)מידע אישי לסטודנט( או דרך מוקד  בר-אינדרך מערכת היש לעדכן  במערכת.

 טלפון הנייד שברשותכם. השינוי במספר 

 

https://stuad.biu.ac.il/mador/talam
mailto:tlm.office@biu.ac.il
mailto:biu.9392@biu.ac.il
mailto:biu.9392@biu.ac.il
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 ת הבוגרכיתוב בתעוד

 

יפורטו  בו יצורף מסמך לתעודה זו ."המדעי החברבתחומי -רב" יכתבי (B.Aבתעודת הבוגר לתואר ראשון )

 כנית. ותה חטיבות הלימוד של

 סיום תואר

 

נהליות<< בקשת מ << פניותבר-ינא) בר-אינה מערכת לזכאות דרך המנת לסיים את התואר יש להגיש בקשעל 

 : משרד הרשםבאחריות  הן ות לזכאות לתוארבקשהכל (. אראישור לסיום תו

  Rasham.Office@biu.ac.il.טרוני: אלק, דואר  7384444-03* / 9293, טל': 1, קומה 403יין נב

 

 

 מדעי החברהחומי ת-רב  לתואר ראשון ש"שהיקף 

 

עות ש 64 לכל סטודנט ללמוד קורסים בהיקף שחייב ברה, שון במדעי החמנת להיות זכאי לתואר רא על .1

 (.ןש"ש להל) שנתיות

סמסטרים  6) , במשך שנתיים קלנדריותתחומי במדעי החברה-רב ראשוןאר לתו יםהלומד יםסטודנט .2

)ניתן ש"ש בלבד  60ללמוד  נדרשיםו ,ש"ש 4 בהיקף שלבד בלזכאים לפטור אקדמי  ,רצופים(

 לבחירתכם(. ,ימודי התואר הראשוןש"ש במהלך ל 4-ללמוד את ה

לפטור  םזכאי ולא יהיים( ופסמסטרים רצ 6קלנדריות )מעבר לשנתיים ה וילמדש יםטלב! סטודנ מושי .3

  ש"ש הנותרות. 4 -את הללמוד חויבו וי ש"ש 4האקדמי בהיקף של 
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 מענה טלפוני וקבלת קהל במדורשעות 

 

 תוכנית רום:

 בניין חדר קבלת קהל יםימ

 403 201  13:00עד  09:00 חמישי - ראשון

 

 לדוא" טלפון מענה טלפוני ימים

 Malam.prog@biu.ac.il 03-7384747 13:00עד  09:00 שיחמי - ראשון

 

 

 

  ינשופים/חץ/יהלום: תוכניות 

 בניין חדר קבלת קהל ימים

 403 203 15:30עד  13:00 רביעי -י שנ

 403 203  10:30עד  08:00 יום שישי

 

 דוא"ל טלפון ימענה טלפונ ימים

 Malam.ba@biu.ac.il 03-7384747 12:00עד  09:30 חמישי - ראשון

 

 

 ,בהצלחה

 כניות מובנותוצוות המדור לת

 כניות ייעודיותוהמערך לת


