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דף הנחיות לנרשמים למחלקה למדעי המדינה לשנת תשפ"ב – תואר ראשון
לקראת שנת הלימודים תשפ"ב ,המחלקה למדעי המדינה מברכת את הסטודנטים החדשים והוותיקים ,בברכת שנת לימודים
פורייה ומוצלחת.
בעת ביצוע הרישום במערכת האינ-בר יופיעו לך הקורסים שעליך להרשם אליהם בשנת תשפ"ב ,על פי דרישות המסלול שלך.
האחריות על הרכבת המערכת והתאמתה לתכנית הלימודים ,חלה על הסטודנט גם אם ההרשמה לקורסים התבצעה ע"י נציג
המחלקה .סטודנט שהרשמתו מתבצעת באמצעות מערכת האינ-בר יכול לפנות למחלקה דרך אתר אינ-בר במידה ונתקל בבעיה,
בתפריט מצד ימין – פניות מנהליות – פנייה למזכירות.
ניתן לראות את הדרישות לתואר ראשון במסלולים השונים באתר המחלקה בכתובת הבאה:
.https://politics.biu.ac.il/node/960
סטודנט הלומד בשתי מחלקות בהן הקורסים בעלי תכנים זהים ,חייב להשלים את נקודות הזכות בקורסי בחירה ,לדוגמא:
תלמידים שלומדים במדעי המדינה וחינוך -צריכים להשלים קורסי בחירה במחלקה שבה לא ערכו רישום לקורסי החובה כמו:
סטטיסטיקה ושימושי מחשב (במדעי המדינה  ,)71-204וכן בקורס שיטות מחקר ושימושי מחשב (במדעי המדינה .)71-205
בכל מקרה עליך להשלים את מכסת השעות במדעי המדינה כפי שמפורט באתר בהתאם לדרישות של כל מסלול .
סטודנטים בכל המסלולים:
 .1כל סטודנט חייב לסיים בהצלחה קורס אנגלית ברמת "מתקדמים" עד סוף שנה א' (ראה המחלקה לאנגלית "ללא
מתמחים").
 .2כדי לעבור לשנה ג' חובה על הסטודנטים בכל המסלולים לסיים בהצלחה את קורס החובה" :קריאה מודרכת
וכתיבה אקדמית" ( .)71-2070ללא ציון בקורס ,לא ניתן להירשם לסמינריונים בשנה ג'.
 .3יש לשים לב! ישנם קורסים שמתחילים בקוד מחלקה  71אך הסיומות של הקורסים שייכים לאוכלוסיות מיוחדות,
כגון סיומת  18ואין להירשם אליהם.
הקורסים של המחלקה למדעי המדינה מסתיימים אך ורק במספרים  01ועד  03בלבד!
בכל שאלה הקשורה להוראות הרישום ולתכנית הלימודים של תואר ראשון  ,ניתן לפנות
במיילpolitics.ba@biu.ac.il :
בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום במערכת האינ-בר ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס
https://stuad.biu.ac.il/mador/shema
בהצלחה ברישום ושנת לימודים פורייה!
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