תשפ"א סמסטר ב'
הנחיות לרישום ממוחשב לקורסים של סמסטר 3
הרישום לקורסים בסמסטר זה יתקיים בתאריך  25.02.21בשעות 17:30-19:00
לסטודנטים משנתון אביב  2020השייכים לתחום נקודות זכות 24-45.99
הפניה ליועץ תתבצע בהתאם לסוג הפניה לפי הפירוט המופיע בחלון הקישורים ליועצים בתחנת המידע לסטודנט.
היועצים האקדמיים הם :דר' יסעור קרוח לילך – א'-כ'
דר' וייזר ביטון רבקה – ל'-ת'
שימו לב – הדמו מהווה תרגול לרישום לקורסים בלבד ,כפי שצויין בהנחיות לרישום – ייתכנו הבדלים בין
נתוני הדמו ומערכת הרישום האמיתית (שעות ,תאריכי בחינות  ,תאריכי מעבדות )
• בעקבות שינויים בתכנית הסטאז' (סמסטרים  )7-8יתכנו שינויים בתכנית הלימודים המומלצת.
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מעבדות:
ניתן לבדוק את תאריכי המעבדות בזמן הדמו והרישום .התאריכים מופיעים באתר המכללה – לפי הקישור:
 https://w3.braude.ac.il/department/bio/labsייתכנו שינויים בהתאם לרישום הממוחשב  ,נא להתעדכן בהתאם .
שימו לב לשעות תחילת המעבדות ולתאריכים ע"מ למנוע חפיפה בין קורסי מעבדה שונים !
בכל תחום הנוגע למעבדות – יש ליצור קשר עם מנהלת המעבדות גב' גולן עינב במייל  einav@braude.ac.il :או דרך
תחנת המידע לסטודנט "פניה למנהלת המעבדות"
באתר המחלקה – תחת סעיף רישום לקורסים אביב תשפ"א – סמסטר  - 3לרשותכם כל החומר והטבלאות
המייצגות את כל קורסי החובה לסמסטר ב' תשפ"א  ,העזרו בהם לצורך בקרה לרישום הקורסים.
נקודות הזכות המקסימליות בסמסטר הן  24נ"ז ,והמינימליות הן  16נ"ז
הקפידו לבדוק את לוח המבחנים של הקורסים אליהם אתם נרשמים .כל חפיפה ביניהם היא באחריותכם!!
הלימודים יתקיימו כלימודים מקוונים מלבד מעבדות שיתנהלו לפי התו הסגול במעבדות במכללה -במעבדות פיזיות
במכללה אין לשבץ קורסים שעתיים לפני ואחרי המעבדה
קבוצה המסומנת כ" מיועד לחוזרים" היא עבור סטודנט החוזר על הקורס התיאורטי בלבד ,כלומר לסטו' שעשו את
המעבדות בעבר .קבוצה זו קיימת רק כדי להשלים את הרישום הממוחשב.
הרשום ל "קורס סליק" (זהו קורס פיקטיבי !!) מאפשר את הרשום הממוחשב לקורס אחר המקושר אליו  .ראו
בסעיף  9סעיפים ד'-ה'
המעבדות בכימיה אורגנית  + 41064המעבדות במיקרוביולוגיה  - 41232תתקימנה בימי חמישי ,ונלמדות לסירוגין.
בחרו את קבוצת המעבדה אליה ברצונכם להשתייך ,בשלב זה אל תרשמו .ודאו שאין חפיפה של שעות הרצאה או
תרגול עם שעות מעבדה (המערכת לא מתריעה על חפיפה זו) .הנוכחות במעבדה היא חובה! בתום עונת הרישום לא
תהיה אפשרות להחליף קבוצת מעבדה.
הנחיות סדר רישום:
• הרשמו לקורס כימיה אורגנית )41060( 2
• הרשמו לקורס מיקרוביולוגיה (  – )41231כל מי שנרשם למיקרוביולוגיה חייב להרשם גם למעבדה!!
• הרשמו למעבדות לפי מפרט הקישור בהמשך מטה.
• הקפידו על סדר רישום זה כיוון שהמעבדות בכימיה אורגנית והמעבדה במיקרוביולוגיה מקושרות אחת לשניה כדי
שלא תהיה חפיפה בתאריכים ביניהם!!
מפרט הקישור בין קורסי המעבדה:
סטודנט הנרשם לקב'  211041242/1בקורס  41064חייב להרשם לקב'  211041242/1בקורס 41232
סטודנט הנרשם לקב'  211041242/2בקורס  41064חייב להרשם לקב'  211041210/2בקורס 41232
סטודנט שלא לומד הסמסטר את הקורס מיקרוביולוגיה ( )41231לא רשאי להרשם לקורס מעבדה במיקרוביולוגיה
( )41232לכן ,חייב להרשם לקורס מעבדה בכימיה אורגנית ( )41064לקב'  201040242/2ואחרי כן להרשם לקורס
סליק במעבדה במיקרוביולוגיה (רישום פיקטיבי -לא באמת קורס -רק לצורך רישום טכני) (  ) 41233קב'
211041242/0

ד .סטודנט שלא לומד הסמסטר את הקורס מעבדה בכימיה אורגנית ( ,)41064חייב להרשם לקורס סליק בכימיה
אורגנית (( )41063רישום פיקטיבי -לא באמת קורס -רק לצורך רישום טכני) לקב'  211041242/1ואחריו להרשם
לקורס מעבדה במיקרוביולוגיה ( )41232לקבוצה 211041242/2
 .10עדכונים חשובים לגבי קורסים:
א .הקורסים מיקרוביולוגיה וכימיה אורגנית  – 2תוגברו בשעה נוספת לצורך הכנה למעבדות
ב .עליכם להרשם בסמסטר זה לקורס כתיבה מדעית 41710 -
חובתכם להדפיס את לוח מערכת השעות ואת רשימת מערכת השעות כפי שהם מופיעים אצלכם בתחנת המידע
לסטודנטים .סטודנט המגלה טעות ברשימה חייב לפנות מיד ליועצת האקדמית לשם תיקון הרישום

