תשפא סמסטר א'
הנחיות לרישום ממוחשב לקורסים של סמסטר 4
הרישום לקורסים בסמסטר זה יתקיים בתאריך  26.8.20בשעות 16:00-17:30
לסטודנטים משנתון אביב  2018השייכים לתחום נקודות זכות 36-59.99
הפניה לכל היועצים היא בהתאם לסוג הפניה דרך "פניה ליועצי המחלקה" בתפריט הראשי בחלון
הרישום
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 – ייתכנו הבדלים בין נתוני
הדמו ומערכת הרישום האמיתית (שעות ,תאריכי בחינות  ,תאריכי מעבדות )
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תאריכי המעבדות ניתנים לבדיקה 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 במיוחד בתקופת
המעבדות המרוכזות!!!
בכל תחום הנוגע למעבדות – יש ליצור קשר עם מנהלת המעבדות גב' ג'קו-גולן עינב או דרך תחנת המידע לסטודנט
"פניה למנהלת המעבדות"
באתר המחלקה – תחת סעיף רישום לקורסים חורף תשפ"א – סמסטר  - 4לרשותכם כל החומר והטבלאות המייצגות
את כל קורסי החובה לסמסטר א' תשפ"א  ,העזרו בהם לצורך בקרה לרישום הקורסים.
בסמסטר נקודות הזכות המקסימליות הן  24נ"ז,
הקפידו לבדוק את לוח המבחנים של הקורסים אליהם אתם נרשמים.
הלימודים יתקיימו כלימודים מקוונים מלבד מעבדות שיתנהלו לפי התו הסגול במעבדות במכללה -במעבדות פיזיות
במכללה אין לשבץ קורסים שעתיים לפני ואחרי המעבדה .

 .6הנחיות לקורסי חובה:
א .פיזיקה 2ב – - 11026המעבדה תתקיים במשך שעתיים רצופות אחת לשבועיים – לא לשבץ קורסים בשעתיים לפני
ואחרי המעבדה כיוון שהלימודים מתקיימים פיזית במכללה !!!.
• קבוצת מעבדה  342/1מתחילה ביום חמישי .22.10.20
• קבוצת מעבדה  342/2מתחילה ביום חמישי .29.10.20
• קבוצת מעבדה  " 342/3מיועד לחוזרים" היא עבור סטודנט שחוזר על הקורס התיאורטי
בלבד ובצע בעבר את המעבדות
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לא לשכוח!!! להרשם לקורס מעבדה בביולוגיה מולקולרית ( ,)41162שתתקיים כמעבדה מרוכזת בסוף הסמסטר  -שימו
לב שאין חפיפה עם מעבדות אחרות!!
הקורס מטבוליזם ואנזימולוגיה  – 41335נלמד חצי סמסטר  4ש' עם פרופ'ח גרוזובסקי מריה וחצי סמסטר עם דר'
ניקולאס הריס
שימו לב בסמסטר הבא הקורס  -11058אנגלית מתקדמים ב' מהווה קדם לקורסי חובה.
בתחילת הסמסטר בהתאם לרישום יעודכנו תאריכים להשלמות עבור תקופת המעבדות המרוכזות עליהם תקבלו הודעה
לפי הקורסים המבוטלים והשלמתם בפועל.
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

