שאלות ותשובות נפוצות
•

כמה נקודות בחירה צריך לעשות בתואר?
 15נ"ז קורסי בחירה בכל התואר ובנוסף בין  9-12נ"ז קורסי התמחות בכל התואר.
תלוי בהתמחות ובשנת הלימוד.

•

איך אני נרשם לקורסי בחירה?
הרישום לקורסי הבחירה יעשה אך ורק דרך אתר האינטרנט .את מועד הרישום באינטרנט,
"חלון הרישום" ,ניתן לראות בתחנת המידע .בעת "חלון הרישום" יש להיכנס לתחנת המידע
לסטודנט ומשם לבצע את ההרשמה.
לכל סטודנט נקבע טווח של שעתיים לביצוע הרישום ("חלון רישום") .חשוב מאד להגיע
לחלון הרישום מוכנים ועם חלופות ,לוודא שהקורסים שבחרתם אינם חופפים לקורסים
אחרים ושאתם עומדים בתנאי הקדם המפורטים מתחת לכל קורס בשנתון.
מצגת המדמה את תהליך ההרשמה ניתן לראות כאן
שימו לב! סטודנט שלא יסדיר שכ"ל יהיה חסום ולא יוכל להירשם לקורסי בחירה ,אלא רק
לאחר שיסדיר את כל שכר הלימוד.

•

כיצד נקבעים חלונות הרישום?
חלון הרישום ניתן באופן אקראי ע"י המערכת על פי הסדר הבא :שנה ג' ,ולאחר מכן שנה ב'.

•

לכמה נקודות בחירה אני יכול להירשם בתקופת הבחירה לתשע"ט בלבד?
שנה ב' –
בהתמחות משאבי אנוש ובהתמחות יזמות וחדשנות יש אפשרות להירשם עד  9נ"ז בלבד.
בהתמחות מימון ובהתמחות שיווק יש אפשרות להירשם עד  15נ"ז.
לסטודנט שלא בחר התמחות יש אפשרות להירשם עד  18נ"ז.
שנה ג' –
יש אפשרות להירשם עד  15נ"ז בלבד למעט לסטודנטים בהתמחות במשאבי אנוש שיכולים
להירשם ל  12נ"ז.
לאחר סיום כל חלונות הרישום ,תתקיים הרשמה מאוחרת שתאפשר רישום ,על בסיס מקום
פנוי ,לקורסים נוספים מעבר למכסה הראשונית (תצא הודעה בעניין).

במועד הרשמה זה רצוי להירשם גם לקורסים בסמסטר ב' וקיץ.
•

היכן אני רואה את רשימת קורסי הבחירה שקיימים?
להלן לינק לרשימת קורסי הבחירהhttps://clb.ac.il/wp- :
content/uploads/2018/10/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf

•

נכנסתי לבחור קורסים בזמן חלון הרישום ונתקלתי בבעיה טכנית .מה לעשות?
יש לבצע ריענון מערכת:
תחנת מידע >רישום לקורסים >חפש קורס >למטה בתחתית העמוד יש ללחוץ על כפתור:
רענון תוכנית לימודים.

*רק במידה ועדיין חלון הרישום אינו עובד יש לפנות למזכירות.

•

מהי רשימת המתנה?
במידה שקורס מלא יש להירשם לרשימות ההמתנה אך לא להישאר במצב שאתם רשומים
לקורסים רק ברשימות ההמתנה.
לא ניתן להיכנס לקורס דרך פניה ישירה למרצה/מזכירות.
ברגע שמתפנה מקום בקורס ,נשלחת הודעה לאתר וניתן לסטודנט פרק זמן של  24שעות
לבצע את הרשמתו .במידה שלא יעשה כן ההרשמה עוברת לבא בתור .רשימות ההמתנה
מתעדכנות במהלך כל היום ולכן מומלץ לבדוק מדי יום באתר אפילו כמה פעמים.

•

כל קורסי הבחירה שתכננתי לקחת תפוסים .מה עליי לעשות?
הרישום לקורסי בחירה הינו על בסיס מקום פנוי ,לכן חשוב מאוד שתגיעו לחלון זמן מוכנים
עם רשימה של מס' קורסי בחירה למקרה שלא יהיה מקום בקורס אליו תכננתם להירשם,
שימו לב! אל תרשמו רק לרשימות המתנה כי רשימות ההמתנה לא מבטיחות לכם מקום
בקורס.

•

קורס בחירה שאני רוצה מתקיים באותו זמן של קורס חובה .מה עליי לעשות?
קורס חובה קודם תמיד לקורס בחירה .לא תתאפשר חפיפה בשום מקרה.
*הסטודנט יכול לבדוק מול המזכירות אפשרות להעביר את קורס החובה ליום אחר במידה

ומתקיים שיעור מקביל במסלול אחר.
•

מהי תקופת השינויים?
בתקופה זו הנך יכול/ה לעשות שינויים במערכת השעות וברישום לקורסים החל משעה
 18:00ועד  04:00למחרת בבוקר .לאחר תקופה זו נקבעת מערכת השעות אליה הינך
רשום .בדרך כלל תקופת השינויים מתבצעת בשבועיים הראשונים של כל סמסטר.
יש לעקוב אחר הפרסום המדויק בנושא בכל שנה.
לאחר סיום תקופת השינויים לא ניתן יהיה לעשות שינויים (הוספה או הורדה של קורסים(.
*סטודנט שלא יבצע שינויים במערכת במסגרת מועדי השינויים יחויב בתשלום על אותם
קורסים שיהיו רשומים לו במערכת השעות גם אם לא למד או השלים אותם בפועל ,כמו כן,
הקורס יישאר רשום בגיליון הציונים.

•

האם חובה להשתייך להתמחות?
אין חובה להשתייך להתמחות.

•

מה קורה אם נרשמתי לקורס ולא עברתי אותו או לא ניגשתי לבחינה?
במידה וסטודנט ייקח קורס שהוא לא ייגש אליו ,ייכשל בו ,המרצה הדיח אותו על נוכחות
וכיוצא בזה ,יהיה על הסטודנט להירשם לקורס חלופי והדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף.

•

מה קורה במידה ולמדתי קורסי בחירה מעל למכסה הנדרשת?
קורסי בחירה מעבר למכסה הנדרשת אשר פוגעים בממוצע הציונים של הסטודנט ,יועברו
לעודפים במעמד סגירת התואר ולא ישפיעו על הממוצע.

