סטודנטים יקרים שלום רב,
על אף שהמערכת הינה קבועה ואחידה לכולם ,יש צורך ברישום אישי של כל סטודנט
במערכת על מנת שיוכל להיות זמין למערכות השונות של האוניברסיטה ולממש בפועל
את היותו סטודנט.

תנאים מקדימים לרישום-
 .1עם כניסתכם למערכת אינבר עליכם לחתום על הצהרה ,ללא חתימה
על ההצהרה – לא תוכלו להירשם לקורסים.
 .2תשלום מקדמת שכר לימוד.
לנוחיותכם ,מצ"ב קישור לתקנון שכר לימוד https://www1.biu.ac.il/File/Tuition.pdf

הנחיות לרישום לסלי קורסים-
להלן דגשים חשובים-
יש להיכנס לאינבר ---יועץ וירטואלי ---הרישום לסל יופיע מימין**
•

סטודנטים בשנה א' ארבע שנתי -יירשמו לסל המופיע להם כברירת מחדל.

•

סטודנטים בשנה ב' ארבע שנתי ובשנה א' תלת שנתי יירשמו כעת רק לסל קורסים של
סמסטר א'.
בנוסף -בשנה ב' של הארבע שנתי ישנו אשכול קורסי בחירה שנתי ,בתוך האשכול 6
קורסים -יש לבחור קורס אחד בעת הרישום.

•

**סטודנטים בשנה ב' בתלת שנתי וסטודנטים בשנה ג' בארבע שנתי (שנה זוטרה)-
בלחיצה על התוכנית תופיע לכם רשימת סלים מרובה .יש להשתבץ לסל עם האות
המתאימה של הקבוצה שלכם על פי תכנית הלימודים ( )EXCELLשנשלחה אליכם.

•

**סטודנטים בשנה ג' בתלת שנתי וסטודנטים בשנה ד' בארבע שנתי (שנה בכירה) –
בלחיצה על התוכנית תופיע לכם רשימת סלים מרובה .יש לבחור מתוך רשימת הסלים
את הסל המתאים לקבוצה שהנך משויך/ת אליה!
למשל -אם בשנה ג' היית בקבוצה ח' -יש להירשם לסל של קבוצה ח' גם בשנה ד'.

אין להירשם לקורסים שאינם במסגרת הסל למעט קורסי יהדות.

קורסי יהדות-
כחלק מחובותיכם להשלמת התואר יש לעבור שני קורסי חובה ביהדות .אנו ממליצים להשלים
את החובות ביהדות כבר בשנת הלימודים הראשונה.
 .1סטודנטים שטרם השלימו חובותיהם בשנה ב' ומעלה ,יכולים גם כן להירשם לקורסי
היהדות.
 .2סטודנטים שנרשמו בעבר לקורסים ולא ניגשו לבחינה ,עליהם ליצור קשר עם המזכירות.

להלן הוראות הרישום לקורסים ביהדות:

(המופיע כאשכול לימודי יסוד)
אנא שימו לב ,כי אכן נרשמתם לקורס המיועד לסטודנטים בפקולטה לרפואה בצפת ומספרי
הקורס שנרשמתם אליהם תואמים למה שמופיע מטה:
מספרי הקורסים ביהדות:
 01-801-20אברהם-אבי המאמינים/דר' יחזקאל כהן  2ש"ש שנתי מתוקשב מלא
 01-010-20המוסר במקרא/ד"ר א .זאנד  4ש"ס סמסטר א'
 02-367-20סוגיות העוסקות בנושאים אקטואליים /ד"ר בורגנסקי  2ש"ש שנתי
 02-864-20הלכה וחברה  -כשההלכה פוגשת את האחר /ד"ר בורגנסקי  2ש"ש שנתי
 02-099-20מועדי ישראל/ד"ר עמיחי כהן  2ש"ש שנתי מתוקשב מלא
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------קריטריונים להגשת בקשה לפטור מקורסי יהדות:
מומלץ כי גם סטודנטים שהגישו בקשה לפטור ,למעט מי שלמד בבר אילן ,יירשם לקורסי יהדות,
בתקופת השינויים יהיה ניתן לבטל את הרישום.

 .1סטודנטים בוגרי תואר ראשון ,מבר אילן בלבד – פטורים מקורס .1
 .2סטודנטים בוגרי תואר ראשון ושני ,מבר אילן בלבד – פטורים משני קורסים.
 .3סטודנט שלמד  5שנים מלאות בישיבה גבוהה או בישיבת הסדר ,יוכל להגיש בקשה,
לקבלת פטור מקורס  1בלבד.
הקריטריונים הם:
-

 5שנות לימוד מלאות בישיבה גבוה או בישיבת הסדר (נדרש לציין גם תאריכי

שירות בצה"ל)
-

ישיבה מוכרת מועד הישיבות או משרד החינוך

-

יש לציין במסמך ממוסד הלימודים את תאריכי הלימוד בישיבה – חודש ושנה +

היקף שעות
-

יש להציג מסמך מקורי בעת הגשת הבקשה

-

לצרף לבקשה את המסמך המצורף למייל זה.

 .4סטודנט שלמד במסגרת בה"ד  1בין השנים  2008-2010וביצע בחינה בקורס מושגי
יסוד ביהדות,
יוכל להגיש בקשה לקבלת פטור מקורס  1בלבד.
הקריטריונים הם:
-

שירות בבה"ד  1בין השנים 2008-2010

-

הצגת תעודת מעבר בחינת מושגי יסוד בהצלחה

-

יש להעביר את התעודה או אישור מבה"ד  1בלבד ,שאכן ביצעתם את הקורס.

יש לשלוח את הבקשות למדור לימודי יסוד ביהדות באוניברסיטה במייל
 Basic.Jewish-Studies@biu.ac.ilלכל בקשה יש לצרף את המסמך
המצורף.
*** חשוב להדגיש כי בכל מקרה – כל בקשה תיבחן בנפרד ,גם בקשות נוספות ,שאינן צוינו לעיל
***

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------היקף כל קורס הינו  2ש"ש =  4ש"ס.
כל סטודנט נדרש ללמוד בסה"כ  4ש"ש ביהדות במהלך התואר.
בכל בעיה ברישום – נא שלחו מייל עם צילום מסך המסביר את הבעיה ל – med.sec@biu.ac.il
בהצלחה ושנת לימודים פוריה.

