תשפ"א סמסטר א'
הנחיות לרישום ממוחשב לקורסים של סמסטר ( 1שנתון  2021חורף)
אנו מאחלים לכם הצלחה בשנת הלימודים .במטרה להקל עליכם את תהליך הרישום לקורסים לפניכם הנחיות
חשובות שיש להקפיד עליהן במהלך הרישום הממוחשב.
א .הרישום לקורסים הינו ממוחשב ומתבצע דרך אתר המכללה .http://braude.ac.il
מצ"ב קישור להדרכות והסבר על תהליך הרישום https://w3.braude.ac.il/students/reshum/ :

חלון הזמן לרישום לקורסים יתקיים בתאריך  27.08.20בין 10-12

•
•

שאלות בנושא הרישום הממוחשב אפשר להפנות לגב' ליאורה מינדלי 04-9901896 - mendaleyl@braude.ac.il
הזקוקים לעזרה ברישום הממוחשב יכולים לפנות גם לסטודנטית המלווה של שנה א'

לייעוץ בנושאים אקדמיים אפשר לפנות ליועצים האקדמיים של השנתון שלכם המוגדר כשנתון -2021חורף לפי חלוקה
של שם משפחה
 oדר' בוסיס ערן (א' עד כ') bosis@braude.ac.il
 oדר' קפטן אילנה (ל' עד ת') . Ikepten@braude.ac.il
 oסטודנטים הזכאים לפטור מקורסים יפנו לדר' אמאל טובי  04-9901757 :או במייל atoubi@braude.ac.il :
ניתן לפנות ליועצות גם דרך "פניה ליועצות המחלקה" הנמצא בתפריט הראשי בסעיף כללי בתחנת המידע לסטודנט
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 )
ב .הכינו מראש את מספרי הקורסים לפי תוכנית לימודי חובה של סמסטר :1
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קיצורים :ה=הרצאה ,ת= תרגיל ,מ=מעבדה ,נ"ז= נקודות זכות

ג .חשוב! לפני הרישום הממוחשב ניתן להכין טיוטה של מערכת השעות עבור הקורסים בתוכנית הלימודים (יום,
שעה ,חדר ,תאריכי בחינות וכד')
באתר המכללה  http://braude.ac.ilלחצו על סטודנטים /תחנת מידע לסטודנטים .אין להקליד ת.ז וסיסמה
(קוד אישי) ,אלא ,ללחוץ על חיפוש לפי מערכת שעות כללית -בחלונית מצד שמאל .בחלון קוד הקורס רשמו
את מספר הקורס המבוקש ולחצו על חיפוש קורס לפי קוד
תקבלו את כל קבוצות ההרצאה או/ו התרגיל או/ו המעבדה של קורס זה .הכינו מראש את מספרי הקבוצות של
ההרצאה ,התרגיל ו/או המעבדה לפי הפירוט בסעיף "סדר הרישום הממוחשב לקורסים"
1

ד .בתת-תפריט רישום/חיפוש קורס ,לחיצה על רענון תוכנית לימודים תאפשר ,לעיתים ,להתגבר על חסימות
ברישום.
ה .לידיעתכם ,רק קבוצות עם הספרה  4במרכז המספר שייכות למחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה ,למשל.211041110 :
קבוצות עם ספרה אחרת במרכז שייכות למחלקות אחרות ולפעמים תהיינה חסומות לרישום עבורכם
ו .בקורסים המשותפים למספר מחלקות יהיו מקומות מוקצבים ,שימו לב להערות באילו מהקבוצות יש הקצאה למחלקה
לביוטכנולוגיה.
ז .בלחיצה על חלון "פרטים נוספים" תקבלו מידע שימושי נוסף ,כגון :סילבוס ,תאריכי בחינות ,מערכת שעות ,תנאי
קדם לקורס ותנאי קשר לתרגיל או/ו מעבדה
ח .תוכנית הלימודים מורכבת מהרצאות ,תרגילים ומעבדות .כל סטודנט צריך להרשם לקבוצת הרצאה ורק אחר כך
לקבוצת תרגיל ו/או לקבוצת מעבדה.
ט .כל ספרה המופיעה מעבר ללוכסן של המספר של קבוצת ההרצאה ( )211041110מסמלת את קבוצת התרגיל או קבוצת
המעבדה (למשל = 1 / 201041110 :קבוצת תרגיל  .) 1שימו לב ,למספרי הקבוצות ,משום שהרישום שלכם לקבוצות הינו
מחייב ועל אחריותכם .סטודנטים ה רוצים להיות יחד צריכים לתאם לפני הרישום את הקבוצות הרצויות להם .רשמו
לפניכם את מספרי הקבוצות של ההרצאה ,התרגיל או/ו המעבדה שנרשמתם אליהם עבור כל קורס !
י .בתת-תפריט רישום/חיפוש קורס ,לחיצה על רענון תוכנית לימודים תאפשר ,לעיתים ,להתגבר על חסימות ברישום.
יא .סטודנט רשאי לצבור בין  16ל 24 -נ"ז בסמסטר .חריגה מערכים אלו דורשת אישור של ראש המחלקה .מספר הנקודות
המכסימלי ( 24נ"ז) כולל קורסים כלליים ,כמו :ספורט
יב .אנו מבקשים להקפיד על הנחיות הרישום כדי לאפשר לכולכם להרכיב מערכת מתאימה .
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

הערות לקורסים בסמסטר זה:
.1
.2
.3
.8

הקורס ביולוגיה של התא (מספר קורס  :)41113תוגבר בשעה נוספת  ,המרצים יעדכנו במהלך הסמסטר לגבי המפגשים
בהם לא יתקיים שיעור .
הקורס כימיה כללית ואנליטית ( 1מספר קורס  :)41014תוגבר בשעה נוספת -תעודכנו בהמשך לגבי תאריכים בימי ב'
בהם לא תתקיים הרצאה
הקורס מבוא להנדסת ביוטכנולוגיה (מספר קורס  :)41200הקורס יינתן במשך  7שבועות במתכונת של שעתיים בימי ג'
בין  - 8:30-10:30לפי הסילבוס של הקורס או בהתאם להנחיות המרצה.
הקורס מיומנויות למידה ,חייבים להרשם אליו או בסמסטר  1או . 2קורסים אלו ניתנים ע"י המחלקה לקידום ההוראה.
בתחילת הרישום הקורסים הי נם לפי מחלקות .במהלך תקופת השינויים תעודכנו אילו קורסים נפתחים ללא הגבלה לפי
מחלקות .לפרטים נוספים בנושאי רישום לקורסי מיומניות למידה ניתן לפנות לגב' אורית רון עוזרת ראש המחלקה
להוראה והמרכז לקידום ההוראה והלמידה  :דוא"ל oritron@braude.ac.il :טלפון 04-9901419 :פקס04-9901738 :
שם הקורס
מיומנויות יסוד הנדסיות

מספר

שם המרצה
דר' פייגר חנה

יום

שעות

ב'

10:30-12:20

חדר

ניתן למחלקה

 .5במסגרת לימודיכם לתואר עליכם ללמוד  6נ"ז בקורסים כלליים  1 +נ"ז קורס ספורט  .קורסים אלו שייכים למחלקה
להוראה ולימודים כלליים  .חשוב -בשנה"ל תשפ"א לא יהיו קורסי ספורט !!! כל פניה בנושא זה תתבצע דרך גב' צילה גיא
טלפון  , 04-9901975המחלקה להוראה ולימודים כללים בנין  D1חדר .198
 .6קורס אוריינות –  - 11417סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית ,או מי שפטורים ממבחן פסיכומטרי והם
בוגרי מוסד לימודים בישראל (תיכון ומעלה) ששפת ההוראה בו אינה עברית ,נדרשים לעבור מבחן יע"ל .סף הקבלה
ללימודים הוא ציון  90לפחות בבחינת יע"ל .מי שיקבל ציון  119 – 90בבחינה ,יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית
בסמסטר הראשון ללימודיו בהיקף של  3ש"ש .סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון ,יהיה זכאי להירשם אליו שנית
בסמסטר העוקב בלבד.
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