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 ושלישי שני תואר המוח לחקר לתכנית הרשמה הוראות

 ,ה/יקר ית/סטודנט

 !הצלחה לך ומאחלת ללימודים קבלתך על אותך מברכת המוח לחקר התוכנית

 :הרישום להצלחת חשובות הערות מספר להלן

 ההרשמה מערכת באמצעות מתקיימת המוח בחקר ושלישי שני לתואר הלימודים לתכנית ההרשמה

 .למחלקה בהגעה צורך כל ללא וזאת ,האינבר - ברסיטאיתהאוני

 .לאינטרנט המקושר מחשבפלאפון או  מכל אפשרית למערכת הכניסה

 https://www1.biu.ac.il/students הינה באינטרנט ההרשמה מערכת כתובת

 .הדרכה ומצגת המערכת על כלליים הסברים גם למצוא ניתן באתר

 .מראש נקבע אשר הרשמה חלון סטודנט לכל מקצה האינבר מערכת

 .האינטרנטי הרישום את לבצע עליו בו הזמנים חלון מצויין ובו מכתב יקבל מכם אחד כל

 .שהוא זמן בכל הסיסמא באמצעות ולהיכנס אינבר לאתר לפנות ניתן הזמן חלון שעות לבירור

 במערכת פניה באמצעות רק אלא למחלקה פנייה באמצעות הרישום חלון את לשנות ניתן לא

 .עצמה

 .ההרשמה באתר המופיעים הקשר באמצעי ,אינבר מצוות לקבל ניתן יהיה במערכת טכנית תמיכה

 לכן קודם וכן הפעילים ההרשמה ימי בכל תינתן הלימודים מערכת בנושאי מקצועי וייעוץ תמיכה

 sigalit.ezra@biu.ac.il אלקטרוני דואר באמצעות

 03-5317755    בטלפון 15:00 08:00 – השעות בין ה א ימים ,טלפונית וכן

 :ההרשמה בתהליך המסייעות הוראות להלן

 ךמער את לבנות מטרתה אשר, יועץ אקדמי עם יעוץ פגישת תתקיים הלימודים שנת תחילת לפני ,למסלול קבלתך עם

 על פרטים תקבלו זו בפגישה .אישית בהתאמה לימודים תכנית

 .חייבים אתם בהם קורסים ורשימת הקורסים

 – ואת )הרישום במכתבי שמופיע כפי בתחילתו "0 " ללא( .ז.ת 'מס את להזין יש ההרשמה לאתר הכניסה עם   1.

 לפי לימודים תכניות מדור דרך לשחזרה ניתן ,מכם נשכחה זו וסיסמא במידה .לביתכם שנשלחה האישית הסיסמא

 *9392 בטלפונים ע"שמ למוקד לפנות או שבאתר ההוראות

 של הלימודים תקנון את עליכם מקבלים הנכם כי ולאשר "והתחייבות הצהרה" לקטגורית להיכנס יש ראשית  2.

 - תא שתאשרו לאחר רק .המסך בראש המופיע קוד הקלדת באמצעות נעשה האישור .אילן בר אוניברסיטת
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 .לקורסים רישום יתאפשר ,ההצהרה

 מספר המציע חיפוש חלון יפתח ."קורס חיפוש" האפשרות על ללחוץ יש ,ההרשמה בתהליך להתחיל כדי    3.

 "ומסלול לימודים מחזור לפי חיפוש" באפשרות להשתמש נא )'וכו מספר ,שם לפי( חיפוש אפשרויות

 :לכם םהרלוונטיי האשכולות כל את בפניכם תציג המערכת   4.

 – :ראשונה לימודים שנת המוח בחקר מוסמך לתואר סטודנטים

 הליבה קורסי אשכול

 :אשכולות 3 - ל המחולקים *ליבה קורסי לארבעה להירשם המסלול תלמידי על

ביולוגי אשכול. 

חישובי אשכול. 

ופסיכולוגיה שפה אשכול. 

 מבין החופשית בחירתכם פי על נוסף קורס + )שלושה כ"סה( אשכול מכל אחד קורס לבחור יש

 .האשכולות שלושת

 הנלקחים לקורסים רק להרשם יש ולכן ,שנתיים פני על הליבה קורסי ארבעת את לפרוס ניתן*

 .שנה באותה

 ההשלמה קורסי אשכול

 . אקדמי יעוץ לאחר יבחרו "ההשלמה קורסי "באשכול הקורסים לב שימו

 .קודם אקדמי רקע סמך על וזאת אישית לו הנדרשים ההשלמה סילקור ירשם סטודנט כל

 מחלקתיות חובה מטלות אשכול

 .זה באשכול הקורסים לכל להרשם מוסמך לתואר הסטודנטים על

 .זה באשכול מקורסים פטור ינתן אקדמי מיועץ אישור מתן עם ורק חריגים במקרים

 – :שנייה לימודים שנת המוח בחקר מוסמך לתואר סטודנטים

 .האישי האקדמי ביעוץ שנקבע כפי התואר לסיום הנותרים הקורסים את אשכול מכל יבחרו

 02--762--27 שמספרו "תיזה קוד" להזין חובה מוסמך לתואר השנייה הלימודים בשנת

 – :ראשונה לימודים שנת המוח בחקר וישיר משולב במסלולים שלישי לתואר סטודנטים

 הליבה סיקור אשכול

 .*הליבה קורסי לכל להירשם המסלול תלמידי על

 .אקדמי יעוץ לאחר יקבע לקיחתם ואופן הקורסים פריסת על ההחלטה

 באותה הנלקחים לקורסים רק להרשם יש ולכן ,שנתיים פני על הליבה קורסי ארבעת את לפרוס ניתן*

 .שנה

 ההשלמה קורסי אשכול
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 . אקדמי יעוץ לאחר יבחרו "הההשלמ קורסי" באשכול הקורסים לב שימו

 .קודם אקדמי רקע סמך על וזאת אישית לו הנדרשים ההשלמה לקורסי ירשם סטודנט כל

 מחלקתיות חובה מטלות אשכול

 .זה באשכול הקורסים לכל להרשם מוסמך לתואר הסטודנטים על

 .זה באשכול מקורסים פטור ינתן  אקדמי מיועץ אישור מתן עם ורק חריגים במקרים

 – :ואילך שנייה לימודים שנת )המסלולים כל( המוח בחקר שלישי לתואר סטודנטים

 .האישי האקדמי ביעוץ שנקבע כפי התואר לסיום הנותרים הקורסים את אשכול מכל יבחרו

 :בחירה קורסי אשכול

 .בחירה קורסי של ז"נ 8 לימודיהם תום עד לקחת שלישי לתואר הסטודנטים כל על

 .ואילך 'ב משנה אלה קורסים לקחת רשאים וישיר רגיל במסלול שלישי לתואר סטודנטים

 .ואילך 'ג משנה אלה קורסים לקחת רשאים המשולב במסלול שלישי לתואר סטודנטים

 בשלב אלה קורסים לקחת ניתן העבודה מנחה או/ו אקדמי מיועץ אישור סמך ועל חריגים במקרים

 .יותר מוקדם

 :לב שימו

 , הקוד ינתן ע"י המחלקההתיזה קוד את להזין השנייה הלימודים בשנת המוסמך תלמידי על חובה

 במקרים ,(הקוד ינתן ע"י המחלקה), דוקטוראט קוד להזין המסלולים בכל השלישי התואר תלמידי על

 :בלבד הבאים

 .פרונטליים לקורסים ברישום צורך כבר אין בה בשנה 1(

 .השלישי התואר ללימודי האחרונה םהלימודי בשנת 2(

 


