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הנחיות לתקופת הרישום תשפ"ב– תואר שני – המחלקה למדעי המידע
ברוכים הבאים והשבים לסטודנטים החדשים והוותיקים של המחלקה למדעי המידע.

ברצוננו לאחל לכם שנת לימודים פורייה ומהנה עם הרבה הצלחה.

בכל שאלה ניתן לפנות למחלקה למדעי המידע ,בטלפון03-5318351 :
או במיילinformation-science.dept@biu.ac.il :

בכל שאלה הקשורה לתמיכה טכנית או לנושא שכר לימוד יש לפנות למוקד שמ"ע
בטלפון 03-5317000 / *9392 :
קורסי השלמה
בשנה הראשונה ללימודים לתואר שני במחלקה על הסטודנטים ללמוד את כל קורסי ההשלמה.
רשימת הקורסים נשלחה אליכם בעת קבלתכם כתלמידים במעמד מיוחד לקראת לימודי התואר.
זכרו כי כדי להתקבל כתלמידים מן המניין לתואר ,עליכם להשלים קורסים אלה בממוצע של 80
לפחות עם ציון עובר בכל אחד מהקורסים .כל קורסי ההשלמה יינתנו בסמסטר א'.
על פי תקנון האוניברסיטה ,מעבר לקורסי ההשלמה ,חייבים הסטודנטים להירשם בתקופת
הרישום של סמסטר א' גם לקורסי התואר עצמו (לפי תחום ההתמחות).
תלמידי תואר שני שהתקבלו לשנה"ל תשפ"ב:
על הסטודנטים לבחור אחת מבין שלוש ההתמחויות:
 .1מדע המידע
 .2טכנולוגיות מידע
 .3מדעי הרוח הדיגיטליים
בחירת ההתמחות תחייב את הסטודנט ללמוד לאורך כל התואר אך ורק את הקורסים הנדרשים
במסלול שנבחר .מומלץ לעבור על רשימת הקורסים בתחומים שלעיל באתר המחלקה.
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הרישום לתואר שני הוא להתמחות ללא תזה כאשר בהמשך הלימודים ,ניתן לבקש לעבור למסלול
המקביל עם תזה .הודעה על כך תופיע באתר המחלקה במהלך סמסטר א'.
מצ"ב תוכנית הלימודים לתלמידי התואר השני:

https://is.biu.ac.il/schedule
קורסים מתוקשבים :קורסים המופיעים במערכת ללא ציון יום ושעה הנם קורסים מתוקשבים
המנוהלים דרך האינטרנט.
עליכם לקרוא בעיון את הנחיות האוניברסיטה לגבי מכלול הדרישות לסיום התואר במידע לכלל
הסטודנטיםhttp://stuad.biu.ac.il/ilanet_hanhayot :
עליכם להירשם לקורסי יסוד ביהדות ואנגלית כשפה זרה.
לתשומת לבכם:
 .1סטודנט של המחלקה למדעי המידע במגמת מדע המידע מחוייב ב  100שעות סטאז'.
פרטים באתר המחלקהhttp://is.biu.ac.il/students/staj/info :
 .2סטודנט של המחלקה למדעי המידע במגמות טכנולוגיות מידע מחוייב בפרויקט גמר
במסגרת הקורס ביג דאטה.
 .3סטודנט של המחלקה למדעי המידע במגמת מדעי הרוח הדיגיטליים מחוייב בפרויקט
גמר במסגרת הקורס ביג דאטה

בהצלחה
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