15.10.17
סטודנטים יקרים שלום רב,
ביום ראשון  22.10.20176תחל תקופת השינויים של סמסטר א' תשע"ח ותסתיים ביום שישי
 , 03.11.17בין השעות 09:00 :ועד חצות.
בנוסף ,מחר יום שני  16.10.17מערכת השינויים תהיה פתוחה במהלך כל היום.
במהלך תקופת השינויים תוכלו לבצע שינויים במערכת השעות  ,כולל שינויים בקורסי אנגלית,
לבחור קורסים אותם תרצו להוסיף למערכת או להסיר בכפוף למס' המקומות הפנויים
בקורסים.
אנו מבקשים להזכיר כי לא ניתן להירשם ליותר משליש מסך נ"ז לתאר  6 +נ"ז במהלך שנת
לימודים אחת .סטודנטים שירשמו ליותר נקודות אנו נאלץ להסיר עבורם קורסים.
הנחיות כלליות:


את השינויים ניתן לבצע באמצעות הפורטל – רישום לקורסים.



באחריות הסטודנט לבצע רישום לקורסי האנגלית ,בהתאם לרמת האנגלית הנדרשת,
לסמסטר א' ו -ב' (רישום שנתי) .להזכירכם ,מי שרמתו טרום בסיסי א' ,טרום בסיסי ב'
או בסיסי מחויב ללמוד אנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיו ,מי שרמתו
מתקדמים א' או מתקדמים ב' מחויב ללמוד אנגלית החל מסמסטר א' או סמסטר ב'
של השנה הראשונה ללימודיו שינוי קבוצות בקורסי האנגלית יש לבצע באופן עצמאי
דרך פורטל הסטודנט בלבד ,בהתאם למקומות הפנויים ,לא ניתן להשתבץ לקבוצה
מלאה ,אנא הימנעו מפניות בנושא זה.



סטודנטים שלא שילמו את מקדמת שכר הלימוד ולא חתמו על הסדר תשלום
מערכת הרישום תהיה חסומה לשינויים עבורם.



לא יתקבלו בקשות לרישום לקורסים שמכסתם מלאה באמצעות פנייה למזכירות
החוג.



לא ניתן לבצע שינויים במועדי קורסי חובה  ,יחד עם זאת ניתן לבצע שינוי ראש בראש
באמצעות פנייה למזכירות החוג  ,הפניה תכלול את שמות הסטודנטים המחלפים
ושמות הקורסים.



לא יתקבלו בקשות לשינויים לאחר ה.03.11.17-



בקשות לרישום לאחר תקופת השינויים יוגשו ל"וועדת שינויים" בטופס מקוון באמצעות
פורטל הסטודנט ,כל בקשה תידון בוועדה בהתאם לקריטריונים הנדרשים.



המערכת הסופית שתקבע בסיום תקופת השינויים תהיה הבסיס לחיוב שכ"ל לשנה"ל
תשע"ח.

המשך....



כל פניה למזכירות החוג יש לבצעה באמצעות פורטל הסטודנט בלבד ולא באמצעות
מיילים .פניות שישלחו במיילים לא יענו.
מה עוד חשוב לדעת?
כל הסטודנטים במכללה נדרשים להגיע לרמת פטור באנגלית טרם הרישום
לסמינריון ו/או לעבודות הגמר.



סטודנט שנרשם לקורס ובמקרה בו חסר ציון במטלות ,בקורס יעודכן בסוף השנה
האקדמית סטאטוס ציון בקורס ל "לא עמד בחובות הקורס ונכשל".
הקורס יכלל בממוצע הציונים כנכשל.
על הסטודנט חלה האחריות לבדוק שכל ציוניו אכן עודכנו ,במקרה בו לא עודכן ציון
בשנת הלימודים הרלוונטית ,בה נלמד הקורס יידרש הסטודנט להירשם מחדש לקורס
ויחולו עליו כל החובות בקורס.



בהתאם לתקנון בקורסים בהם מתקיימים סיורים הסטודנט מחויב על תשלום בגין
סיורים .תוכלו לעיין בנושא זה בתקנון המפורסם באתר המכללה.



באופן טבעי בתקופה זו העומסים במזכירויות החוגים אינם כבשיגרה אנו מבקשים
לפנות למזכירות באמצעות פניה דרך הפורטל ,פניות דרך הפורטל יקבלו עדיפות
למענה  ,מענה לטלפונים לא יתאפשר על מנת לתת מענה לקהל המגיע למזכירויות
ולמענה לפניותיכם דרך הפורטל .נבקש את סבלנותכם ,אנו נעשה את מירב המאמצים
לחזור לכולם בזמן סביר.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
מינהל הלימודים

