
 'אסמסטר  בפתש
  5הנחיות לרישום ממוחשב לקורסים של  סמסטר 

 
 80-102שייכים לתחום נקודות זכות ה 2020 חורףשנתון לסטודנטים מ

  11:30-13:00 בשעות 22.8.21יך בתארהרישום לקורסים בסמסטר זה יתקיים 
 

 .תחנת המידעבחלקה מה צירוט המופיע בחלון הקישורים ליועבהתאם לסוג הפניה לפי הפי יםהפניה ליועצ
 היועצים האקדמיים הם:

  תרופתית -מולקולרית התמחות  מסלול - ויץ איריסדר' 
  מסלולי התמחות מזון וסביבה - דר' קלס סיון 

 
וני נתין הבדלים בייתכנו  –, כפי שצויין בהנחיות רישום לקורסים בלבדלתרגול מהווה  הדמו –שימו לב 

 ת, תאריכי בחינות , תאריכי מעבדות (עו)ש האמיתית הרישוםמערכת דמו וה

    

 ר: לפי הקישו – כללהמבאתר ה םמופיעיהתאריכים בזמן הדמו והרישום. ניתנים לבדיקה  י המעבדותריכתא .1
https://w3.braude.ac.il/department/bio/labs ב , נא להתעדכן חשלרישום הממום תאתכנו שינויים בהיי

  .           בהתאם
בתקופת בין קורסי מעבדה שונים במיוחד חפיפה  נועלמ ולתאריכים ע"מלשעות תחילת המעבדות שימו לב 

  !!!רוכזותהמעבדות המ
ניה "פ לסטודנטנת המידע  רך תחאו ד  גולן עינבגב' יש ליצור קשר עם מנהלת המעבדות  –מעבדות גע לכל תחום הנוב

 למנהלת המעבדות"

  ד בקורסי הבחירה.ויחיבקורסים וב נותתאריכי הבחי בידקו את  .2

ת והמייצג טבלאותהוכל החומר לרשותכם   - 5סמסטר  –ב"תשפ חורףרישום לקורסים תחת סעיף  – באתר המחלקה .3
 קורסים.ל ה לרישוםך בקרלצור םה, העזרו ב ב"פא' תשלסמסטר רה והבחיאת כל קורסי החובה 

י נא להרשם לפ .7 -ל 5לפצל את קורסי חובת ההתמחות בין סמסטר רצוי ן לכ נ"ז 24 -לחרוג מ, לא ניתן שימו לב .4
 קובץ זה אצלכם!!שמרו  – תמחות""פריסת קורסי הבשם  –לביוטכנולוגיה המחלקה  הטבלה באתר

 

 : חובה נחיות לקורסיה .5
 
 !! יילמד באנגלית  -IMMUNOLOGY-14118הקורס  •

קבוצה ו - להתמחות מזון בלבד -א'   1גבי קבוצה ללב להערה בלוח המעבדות שימו   - 41182– מונולוגיהמעבדה באי •
 ההתמחויותלשאר  –ב'  1

סטו' דת להרישום מיועבתחילת  16:50-18:50יום ג' ב – 41443מעבדה בפעולות יסוד קורס ב מעבדההקבוצת  •
 בלבד.מזון בהתמחות 

את הקורס הנדסה ף מחלי – 41506-ם ריאקטורית ביוהנדס הקורס  –א' סמ'  ב "החל מתשפ -קורס חדש •
 בביוריאקטוריםמעבדה  – 41507 -את הקורס החדש גם יש לקחת במקביל  – בנוסףו -  ( 41505) ביוטכנולוגית

 סביבה ית + התמחות להתמחות מולקולרית תרופת מיועדת  – 310/1קבוצה  – 41507 –מעבדה בביוריאקטורים  •
 התמוחת מזוןלמיועדת  – 310/2קבוצה            

  מהלך הסמסטר.ויעודכן בספציפיים ינתן לפי תאריכים הוא י - 41452 – 1סמינר מחלקתי עליכם להרשם לקורס  •

 בשעה נוספת תוגבר  – 41560 – 1הקורס תהליכי הפרדה  •

 יטול בגין מע' מרוכזות.יועדים להשלמות קורסים בגלל ביהיו ממי ד' ילעיתים  •

 
 

  קורסי בחירה :הנחיות ל .4

 

ת הקורסים של מופיעות תוכניו - 5 סמסטר – ב -תשפ"א חורףרישום לקורסים בפרק   מחלקההבאתר  .א
לתכנן כניות הלימוד של מסלולי ההתמחות וחשוב להכיר את ת .דמים ומס' נ"זקלנא להתייחס  ,התמחויותה

 ניתנים רקרוב קורסי ההתמחות/בחירה  - לב שימו)קורסי ההתמחות וגם לקורסי הבחירה . נכון את הרישום ל
 פעם בשנה(

מתחנת לשלוח ניתן  – מראש למסלול התמחות !!!לרישום  רק בהתאם הוא  ירהסי הבחקורלחלק מ הרישום .ב
 או 4004 -סביבה או 4003  -) מזון פניה למזכירת המחלקה ולציין את ההתמחות הרצויה  -דנטהמידע לסטו

 (4010 -תרופתית-מולקולרית

https://w3.braude.ac.il/department/bio/labs


 מים מינימלישמותנית במספר נר יחת קורסי בחירה במסלולי ההתמחותפת .ג

 – פרמקולוגיה + 41174 הנדסה גנטית-רוכזותביטולים במעבדות מתוגברו בגין  הבאים קורסיםה ,שימו לב  .ד
 .41667 - עקרונות טכנולוגיים בייצור מזון +  41383

 ולאלה שבסוף התואר ים בהתמחות הראשיתנטלסטוד רקהרישום  תקופתתחילת באים פתוחים בההקורסים  .ה
 םספר המקומות הנותריבהתאם למ הרישום משך תקופתלאפשרויות נרחבות יותר בה פתחעשויים לה הםו
 

 
 

תקבלו  עבדות המרוכזות עליהםתקופת המ בתחילת הסמסטר בהתאם לרישום יעודכנו תאריכים להשלמות עבור .5
 הודעה לפי הקורסים המבוטלים והשלמתם בפועל.

 
י שהם מופיעים כפ כת השעותרשימת מער ואתערכת השעות לוח מ להדפיס את חובתכם

 . סטודנט המגלה טעות ברשימה חייב לפנות מיד ליועצת הדנטיםאצלכם בתחנת המידע לסטו
 םאקדמית לשם תיקון הרישו

ושההתקדמות תאמה ביניהם שיש היש להקפיד לבדוק גם את מאזן תוכנית הלימודים וגיליון הציונים ולוודא 
  . נ"ז!! 165 במינימום של ל עמידה ע יש להקפיד-מתנהלת בהתאם לשנתון

 

 חותהתממסלול  קורס

 (41443פעולות יסוד )לב למעבדה בשימו  –מזון  41667-עקרונות טכנולוגיים בייצור מזון 

  –תרופתית  -ית מולקולר   41384-פרמקולוגיה מעבדה
 נ"ז 80-102 –בלבד  5סמטר לסטו' מס 310/1 קב'

  


