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 2019יולי,  29
 כ"ו תמוז, תשע"ט

 
 הנחיות רישום לשנת הלימודים תש"פ

 .לתלמידי התואר השני בתוכנית לייעוץ ארגוני, ברכות על קבלתכם לתוכנית

 

 גשים לתשומת ליבכם: ההרשמה של כלל הסטודנטים תתבצע על ידי מזכירות התכנית. עם זאת, כמה ד

 קורסי בחירה

 השנה תתאפשר בחירה של אחד משלושה קורסי הבחירה אשר יתקיימו בסמסטר ב', ביום שישי בין השעות 

8:00-9:30. 

ממזכירות התכנית, תקבלו פרטים על הקורסים המוצעים. עליכם  בתחילת חודש ספטמברמייל אשר ישלח -באי
 אנו נשתדל לשבץ אתכם לפי העדפות אלו.מייל חוזר את העדפתכם, -להשיב באי

 קורסי יסוד ושפה זרה
סטודנט לתואר שני מחויב בקבלת פטור בשפה האנגלית וכן בלימודי יסוד במהלך , על פי כללי האוניברסיטה

 התואר . על מנת להקל עליכם שובצו קורסי היסוד וקורס הפטור משפה זרה במסגרת התכנית המובנית. 

 (קורסי יסוד )יהדות 

בלימודי יסוד ביהדות. חובה  נ"ז 4 ש"ש, 2 -אילן חייבים ב-תלמידים אשר למדו לתואר ראשון באוניברסיטת בר
 זו חלה גם על סטודנטים אשר היו פטורים מלימודי יסוד לתואר ראשון.

 
 ביהדות.בלימודי יסוד נ"ז  8ש"ש,  4 -אילן יהיו חייבים ב-וניברסיטת ברתלמידים אשר לא למדו תואר ראשון בא

מייל ממזכירות התכנית שבו נברר עמכם בכמה קורסים אתם חייבים. נבקשכם ישלח  בתחילת חודש ספטמבר
איזה קורס תרצו ללהשיב האם אתם נדרשים בקורס אחד או שניים מתוך קורסי היהדות המוצעים בתכנית, ו

 שנשבץ אתכם.

 אנגלית 

לגשת לבחינת רמה באנגלית המתקיימת תלמידים שאינם זכאים לפטור מלימודי אנגלית לתואר שני נדרשים 
המבחן יערך בסמוך לפתיחת שנת הלימודים. על  במסגרת התכנית לייעוץ ארגוני ולא ביחידה לאנגלית שפה זרה.

מסטר ב' בימי חמישי בשעות פי תוצאות הבחינה יקבע מי יידרש להשתתף בקורס האנגלית. הקורס יתקיים בס
. הרישום לקורס יעשה על ידי מזכירות התוכנית. תישלח הודעה במייל לגבי פרטי הבחינה 20:00-21:30
 ותוצאותיה.

 

 לאחר שישלח אליכם מייל ממזכירות התכנית ובו תעודכנו שהתבצע הרישום,

 באחריות כל תלמיד/ה לוודא כי הוא או היא רשומים לכל הקורסים! 
 

 *.9392או  03-5317000בעיה טכנית ניתן לפנות למדור שמ"ע בטל'  בכל

 אם נתקלתם בבעיות מסוג אחר, ניתן לפנות למשרדי התוכנית

 .org.consult@biu.ac.ilדוא"ל: 
 

 בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת
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