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מבוא
במחלקהראשוןתוארלימודילגביותקנותהמלצותמידע,מרכזזהמדריך
לפילזמןמזמןישתנואלוכלליםבר-אילן.באוניברסיטתהמחשבלמדעי

הכלליםעת,בכלובמזכירות;המחלקהבאתרויפורסמוהמחלקה,החלטות
לתקנוןכפוףהמחלקהתקנוןכילצייןלמותרהקובעים. הםהנוכחיים

האוניברסיטה ובא רק להוסיף עליו.

משמעת, אתיקה, והתנהגות מקצועית 
בוגרת. מקצועיתוהתנהגותיושרעלשמירהעלומקפידיםודורשיםמצפיםאנו
מגידופיםוחפהמנומסתובשפהשם,בעילוםלאאמת,אמירתעלמקפידיםאנו
ביןבתקשורתנאותהלאאופוגעניתבלשוןהשימושנאותים.לאביטוייםאו

כולםוזמני,קבועובכיר,זוטרואקדמי,(מנהליהמחלקהסגלעםאוהסטודנטים
כאחד) לא יתקבל ומהווה עברה משמעתית שתטופל בחומרה.

חלקולוקחיםבההלומדיםהסטודנטיםביושרתבמיוחדמקפידההמחלקה
מטלותאועבודותמבחנים,בתרגילים,העתקותשונות.ומטלותבבחינות
אתיקהלעבירותדוגמאותכולן--וכו'אסורים,עזרבחומרישימושאחרות,

ומשמעת, ותטופלנה בחומרה יתירה.

המחלקהבפרט:מדגישיםאנואסורים,עזרבחומריושימושהעתקותבנושאי
שלובמוניטיןבהישגיהםפוגעיםשהמעתיקיםמאמיניםאנו.מאדמחמירה

הדיןתחתנופליםהאקדמילעולםמחוץאשרהרגליםורוכשיםהמחלקה,
תוענשהעתקהכלולכןישרים.בסטודנטיםבמיוחדפוגעותהעתקותהפלילי.

המחלקהלהעתיק.שנתןמילביןשהעתיקמיביןלהבדילמבלי,בחומרה
העתקותלזיהויתוכנהלרבותהעתקות,לגילוישוניםבאמצעיםמשתמשת

ממקורותשהועתקחומרלהגישאיןלעת.מעתהמתעדכניםאחריםואמצעים
(בפרטחיצוניתעזרהלקבלשאיןוחומרוקלמהרשת,למשלחיצוניים,

בתשלום) בהכנת עבודות ומטלות. 

שהמקורובלבדאפשרית,וכו')עזרחומרירשת,(חברים,גורמיםעםהתייעצות
איסורישמהמרצה.מראשאישורלקבלישספק,שלבמקרה.במפורשצוין

כולל--מקורותציוןללאהסטודנט,ע"יויוצרנכתבשלאחומרלהגישחמור
ותרגילים,עבודותבהכנתתשלום)ללאאו(בתשלוםעזרהמהרשת,חומרים

מסוימותבמטלותבמפורשולאשרדלעילמהנוהללחרוגיכולהקורסמרצהוכו'.
עבודה משותפת, שימוש רשת, וכדומה. מקרים אלו לא יחשבו להעתקה.

בנוסףהמחלקה,ע"ישונותלהגבלותגםנתוןיהיהבהעתקהשיורשעסטודנט
הרשעהבעקבותלדוגמא,האוניברסיטאית.המשמעתבוועדתשקיבלעונשלכל

למנועבהתאמה),חיצונייםלגורמים(ולדווחמלגהלהפסיקיכולההמחלקה
מבוקשים,בקורסיםנמוכהעדיפותלרישומולתתבמחלקה,הסטודנטהעסקת

שהרשעהבזאתמובהרוכו'.סטודנטים,חילופיבתוכניותהשתתפותולמנוע
ההתקדמותמתנאילחריגהמוצדקבסיסאיננהמשמעת,בוועדתוענישה

בתואר ("תנאי מעבר").

.התואר: אין לתת לסגל האקדמי והמנהלי מתנות לפני סיוםמתנות



רישום לקורסים, התקדמות בתואר
ומופיעבמחלקה,הלימודיםמסלוללפימוגדרבתוארהמצופההלימודיםמשך

כישלוןבשלעיכוביםיתכנו.שנים3הינוהמסלולמשךכלל,בדרךבידיעון.
שדרישותאוהמבוקש,בסמסטרנפתחושלאלקורסים רישוםאובקורסים

הקדם שלהם לא מולאו.

מכסות שעות לתואר:

הנדרשותהזכותנקודותבהיקףעומדהואכילוודאהחובהמוטלתהסטודנטעל
לתואר.

מעבר קורסים

הסופיהציוןניתןשלפיהןהקורס,מטלותאתמצייןהקורססילבוסקורס,לכל
60(עוברבציוןלעבורחובהמפורש,באופןאחרתפורסםאםאלאבקורס. 
בחינה,בית,תרגיליכוללבסילבוס,המפורטותמהמטלותאחתכלאתומעלה)
אחדבכלומעלה)60(עוברציוןלקבלישוכו׳.בתרגיליםהשתתפותבחנים,

בבחינה,50ציוןעללכפריכוללאבתרגילים90ציוןלדוגמה,הציון. ממרכיבי
היות ויש חובת מעבר לתרגילים וחובת מעבר נפרדת לבחינה.  

ציוןוקבלתהקורס,מטלותבכלעוברציוןמשמעהבהצלחהקורסהשלמת
סופי ״עובר״ ומעלה בקורס כולו, כשהציון מוזן במערכת.

רישום לקורסים: דרישות קדם

שישקורסיםרשימתהשארביןהכוללתקדם,דרישותרשימתישקורסלכל
הינןהקדםדרישותלקורס.להירשםשניתןלפניבהצלחהבהשלמתםצורך

ב',קורסעבורקדםדרישתהינוא'קורסאםמשמע:טרנזיטיבית","נגררות
עבורקדםדרישתהינוא'שקורסהריג',קורסעבורקדםדרישתהינוב'וקורס

קורס ג', גם אם לא צוין זאת במפורש.

רביםלקורסיםקדםדרישתחובה--מהוויםקורסימסוימים--בפרטקורסים
עלולובכךיותר,המתקדמיםלקורסיםרישוםמונעבהםוכישלוןאחריהם,

להיגרם הפסד של שנה או אף להפסקת הלימודים לתואר.  

ללאקורסלעבורניתןלאקורסים.שלהקדםקורסידרישותאחרילעקוביש
האוניברסיטהשלהרישוםמערכתשלו.הקדםקורסיבכלעובר)(ציוןמעבר

חלקמעברללאלקורסמוקדםמנהלתירישוםמסוימים,במקריםמאפשרת,
שלוהקדםולתנאיב'בסמסטרלקורסרישום(לדוגמא,שלוהקדםמקורסי

אתלאשרכדיבוואיןתנאי,עלזמני,מנהלתיברישוםמדוברא').בסמסטר
בכלהשינוייםתקופתתוםלאחרמתבצעתהקדםתנאיבדיקתהסופי.הרישום
כיהסתברבהםבמקריםב'.במועדיהמבחניםציוניקבלתולאחרסמסטר,
אםשנודעלפנינרשם(כלומר,הקדםבתנאישעמדמבלילקורסרשוםסטודנט

. יבוטללקורסהרישוםהקורס),אתעברלאבובמועדהקדם,קורסאתעבר
ולאחרהסמסטר,תחילתלאחרשבועותמספרלהתרחשיכולהביטול

שהסטודנט השתתף בהרצאות, והחל מילוי חובותיו בקורס.



דרישותכלאתשעברלקורסיםרקרשוםהינוכילוודאהסטודנטבאחריות
קדם,בקורסבלמועדממתיןהואבהםלקורסיםאובהצלחה,עבורםהקדם

גםלקורס,הרישוםביטולמשמעובקדםבבמועדכישלוןכיידיעהתוך
באמצע הקורס ולאחר שכבר החל במטלות הקורס. 

להיותיכולנוסף(מועדוב'א'למועדימעברנוסףמועדלזכאיסטודנטלעיתים,
לזמןשיקבעיכולנוסףמועדבהמשך).נפרדסעיףראוג',מועדאומיוחדמועד

ציוןובהעדרוהמחלקה.האוניברסיטהלהנחיותבהתאםהקורס,סיוםאחרירב
הקורסאתסייםלאשעדייןכמיהסטודנטיחשבהקורס,במטלותעובר

בהצלחה.

בזמןהשנייהבפעםלקורסרשוםלהיותיכוללאנוסףלמועדהממתיןסטודנט
לקורסהרשמהלביןנוסף,למועדהמתנהביןלבחורהסטודנטעלההמתנה.

בפעם השנייה. במקרה זה, ציוניו בקורס בפעם השנייה קובעים.

קדםקורסשהינוAבקורסנוסףלמועדהממתיןסטודנט ספק:הסרלמען
לקבלתעדBקורסשלהקדםקורסיכלאתהשליםשלאכמייחשבBלקורס
קבלתאחריעדBלקורסלהירשםיוכללאולכן,Aבקורסהנוסףבמועדהציון

ציונים במועד הנוסף ובתנאי שלא הסתיימה תקופת השינויים. 
ניתן לבקש חריגה מכלל זה בתנאים מסוימים, להלן.

הגשת בקשה לרישום חריג לקורס ללא דרישות קדם

ומעלה85הואבמחלקהשלהםהקורסיםכלציונישממוצעסטודנטים●
הםאםגםתנאי,עלבמעמדBחובהלקורסלהירשםלבקשיכולים

.Bחובהלקורסקדםדרישתשהוא,Aבקורסנוסףמועדלציוןממתינים
חריגלרישוםבקשהלהגישכדילהתקייםצריכיםהבאיםהבסיסתנאיכל

(בקשה שלא עומדת בכל התנאים תיפסל ללא דיון):

ישבמחלקה.סייםשהסטודנטבקורסיםומעלה85ממוצעציון●
שלהתחייבותאוהממוצעחישובלמעןב',מועדילציונילהמתין

הסטודנט כי לא ייגש למועד ב'.
ציוןקבלת(כלומר,במחלקהלפחותקורסיםארבעההשלמת●

בלפחות ארבעה קורסים).
בלאמיוחדלמועדשממתיןכיוןהקדםבדרישותעומדלאהסטודנט●

יותר משני קורסים.
קורסי חובה בלבד.●
בקשות להקלה בדרישות קדם בגלל קורס בציון נכשל לא תתקבלנה.●
הבקשההמבוקשים.הקורסיםכלנכלליםובהאחתבקשהלהגישיש●

בכפוףתאושר)לא(אוותאושרותידוןהמזכירות,דרךלמחלקהתוגש
משורתלפניםלהתייחסותהינהזהמסוגבקשההמחלקה.לשיקולי

הדין, ותשובת המחלקה הינה סופית. 

וישומעלה85הואבחלקהשלהםהקורסיםכלציונישממוצעסטודנטים●
לקורסילרישוםחריגהבקשהלהגישיוכלואחד,חובהבקורסנכשללהם

למחלקהתוגשהבקשהקדם.תנאיללאבלבד,חובהקורסי–ההמשך
לשיקוליבכפוףתאושר)לא(אוותאושרותידוןהמזכירות,דרך

הדין,משורתלפניםלהתייחסותהינהזהמסוגבקשההמחלקה.
ותשובת המחלקה הינה סופית. 

קורסי חובה



בקורסא'במועדלבחינה)ניגשלאאו(נכשלבחינהעברלאאשרסטודנט
לבחינה)ניגשלאאו(נכשלבחינהעברלאאשרתלמידב'. למועדייגש,חובה

נוספתפעםהמטלות)בכלועמידה(רישוםהקורסעליחזורב',במועד
בסמסטר הקרוב ביותר בו יוצע הקורס בשנית. 

הפסקת לימודים במחלקה

אליולימודיםמסלולכלשלבתנאיםולעמודלהבחןללמוד,חייבסטודנט
למדעיבמחלקהלימודיויופסקואלובתנאיםעמדשלאסטודנטנרשם.

למדעיבמחלקהנוספיםלקורסיםלהירשםיוכללאכלומר,.המחשב
המחשב. 

למסלולקשרללאבמחלקה,לימודיםלהפסקתהמוביליםתנאיםקיימיםבנוסף,
לימודים ספציפי: 

א. אי השלמת חובות שנה א:

מוגדריםבפרט,בידיעון.מפורטותבמחלקהלימודיםמסלולבכלהלימודחובות
לבחוראועליהםלדלגאפשרותאיןכלומר,חובהקורסישהינםקורסים

שנה״חובות(להלןא'בשנההמוגדריםהחובהקורסיחליפיים.אחריםבקורסים
מאדחשוביםוהינםהמחשב,למדעיבמחלקהללימודהיסודותאתמניחיםא״)

הקורסיםכלאתולעבורלהירשםמהסטודנטיםמצופהתקין.לימודיםלהמשך
האלו בשנת לימודיהם הראשונה.

בפרט:.70מעלציוניםבממוצעאלוקורסיםלעבוריש

א'שנהשלקורסלכלרשומיםלהיותחובההראשונההלימודיםבשנת.1
החובהקורסילכללהירשםיש(כלומר,קדםבתנאיעומדיםשבו

הקדם).בתנאיעומדיםשבוב'בסמסטרקורסולכלא',בסמסטר
סטודנט שלא עומד בתנאי זה, יופסקו לימודיו במחלקה.

הסטודנט,רשוםהיהאליהםהקורסיםבכלומעלהעוברציוןלקבלחובה.2
ללימודיםהראשוניםהסמסטריםשניבתוך,2היותרלכללמעט

.במחלקהלימודיויופסקוזה,בתנאייעמודשלאסטודנטבמחלקה.
סעיףלצורךעוברציוןכאי-קבלתהיאגםתחשבמיוחדלמועדהמתנה

זה. 
לכלסמסטרים4בתוךאשנהחובותקורסיבכלעוברציוןלקבלחובה.3

במחלקה.לימודיויופסקוזה,בתנאייעמודשלאסטודנטהיותר.
כאיהיאגםתחשבמיוחדלמועדהמתנהבשלציוןקבלתאיכייובהר

קבלת ציון עובר לצורך סעיף זה.
בקורסיםציוניוממוצעאךא,שנהחובותקורסיכלאתשהשליםסטודנט.4

במחלקה.לימודיויופסקו,70מ-נמוךאלו

הערות:

הקורסיםיכללוקודמים,לימודיםבשללפטורהזכאיםסטודנטים●
בהם זכאים לפטור במניין הקורסים בהם קיבלו ציון עובר.

הממוצע. חישובלצורך״50״כציוןיחשבמילולי״נכשל״ציון●

ב. אי התקדמות בלימודים:



ציוןלקבל(כלומרלהשליםיש,סמסטרים4לאחרשנתיתלתבמסלול.1
במסלול.הנדרשותהזכותמנקודות50%לפחותומעלה)עובר

סטודנט שלא עמד בתנאי זה, יופסקו לימודיו במחלקה.
ציוןלקבל(כלומרלהשליםישסמסטרים,6לאחרשנתיתלתבמסלול.2

במסלול.הנדרשותהזכותמנקודות80%לפחותומעלה)עובר
סטודנט שלא עמד בתנאי זה, יופסקו לימודיו במחלקה.

המסלולדרישותכלאתהשליםשלאשנתיתלתבמסלולסטודנט.3
במחלקה. לימודיויופסקובמחלקה,לימודיםשלשנים5במשך

שמירה על ממוצע נאות:.4

65שלציוניםממוצעעלשמרושלאסטודנטיםחד-חוגי:במסלול●
ישנואם. במחלקהלימודיהםיופסקובמסלול,בקורסיםומעלה

א'),שנהבחובות70ממוצע(לדוגמה,יותרמחמיראחרתנאי
התנאי האחר גבר.

80שלציוניםממוצעעלשמרושלאסטודנטיםדו-חוגי:במסלול●
אם.במסלוללימודיהםיופסקוהדו-חוגי,במסלולבקורסיםומעלה

יכוליםהםקודם),סעיף(ראהלחד-חוגימספיקשלהםהממוצע
מספיקלאשלהםהממוצעאםירצו.אםחד-חוגי,למסלוללעבור

מסלול החד-חוגי, לימודיהם במחלקה יופסקו.

ג. כישלון בקורסים:

או(חובההקורסלאותורשוםשהיהסטודנטהקורס:באותושניכישלון.1
ניגשלאאוציון,קיבללאאועבר,לא(אוונכשלפעמיים,בחירה)

עלכינבהירבמחלקה.לימודיויופסקוהפעמים,בשתיבקורסלבחינה)
להחליפווניתןנוספת,פעםלחזורחובהאיןנכשלבציוןבחירהקורס

בקורס בחירה אחר מאותו אשכול.
אי(אונכשלים3שצברסטודנטקצובה:בתקופהכישלונותריבוי.2

4אוהסמסטר,באותולבחינה)גישהאיאוציון,קבלתאיאומעברים,
באותה שנת לימוד, יופסקו לימודיו במחלקה.

כישלונותסטודנט שצבר במשך לימודיוריבוי כישלונות לאורך התואר:.3
ומעלה,קורסים6ב-לבחינה)גישהאיאוציון,קבלתאיאומעבר,אי(או

יופסקו לימודיו במחלקה.

מועדי חזרה על קורסים בעקבות כישלון:

ציון)קיבללאאולבחינהניגשלאאועברלא(אונכשלאשרסטודנט.1
חזרהאיהבאה.הלימודיםשנתתוםעדהקורסעליחזורחובה,בקורס

על הקורס תגרור הפסקת לימודים במחלקה. 
3ב-ציון)קיבללאאולבחינהניגשלאאו(נכשלעברלאאשרסטודנט.2

במחלקה.נוספיםלקורסיםלהירשםיוכללאהשנה,באותהחובהקורסי
ובחינה)(לימודלחזורהסטודנטיוכלהבאה,הלימודיםבשנתזאת,עם
תגרורהקורסיםכלעלחזרהאינכשל.בהםקורסיםעלורק אך

הפסקת לימודים במחלקה.

פריסת תואר
המוסדרת.התכניתפיעלבמועדם,הקורסיםאתלקחתהיאהמחלקההמלצת
אתלפרוסנחושים/ותוהנכם/ןבמידהא.שנהקורסיאתלפרוסניתןלאבפרט,



הנכםמקרהבכלכילבשימוב.משנההחלרקזאתלעשותניתןהתואר,
תקיןהתקדמותקצבהיתרבין(המסדירבמחלקההלימודיםלתקנוןמחויבים
שלכם/ןהפריסהתכניתאתלתכנןישלכן,הקדם.קורסיולרשימתבתואר)
עלהיאהפריסהתכניתהלימודים.מתקנוןתחרגושלאכדירבה,בקפידה

פריסהניסון(כוללשהיאסיבהמכלהלימודים,מתקנוןחריגהאחריותכם/ן.
כושל או לא מתואם של התואר) תגרור בהכרח הפסקת לימודים, על פי התקנון.

רישום לקורסים והרכבת מערכת שעות
מקוםבסיסועלהקדםבדרישותעמדאםרקלקורסיםלהירשםיכולסטודנט

לקורסלהירשםניתןולאמלאההמכסהבולקורסלהירשםניתן(לאפנוי
״במקום סטודנט אחר״) .

חפיפות מערכת:

מערכתלבנותמסוגלולאלמחלקהמחוץחוגידובמסלולהלומדסטודנט●
עםלמערכתלהירשםרשאיפתרון)לשוםניתנות(שלאחפיפותעקב

(נק"ז).ש"ש4=(נ"ז)ש"ס8עדשלחפיפה
רשאיא')שנהלפחות(וסייםומעלה85ציוניםממוצעעםסטודנט●

(נק"ז).ש"ש4=(נ"ז)ש"ס8עדשלחפיפהעםלמערכתלהירשם
רשאיא')שנהלפחות(וסייםומעלה70ציוניםממוצעעםסטודנט●

(נק"ז).ש"ש2=(נ"ז)ש"ס4עדשלחפיפהעםלמערכתלהירשם

לקורסיםלהירשםולבקשלמזכירותמייללשלוחצריךחפיפההמבקשסטודנט
חפיפההמבקשסטודנטהקורסים).קודאתלציין(ישהחפיפהנדרשתבהם
בהםלקורסיםלהירשםולבקשמיילבראשוןתוארלמזכירותלפנותצריך

לקראתרקיעשהבחפיפהרישוםהקורסים).קודאתלציין(ישהחפיפהנדרשת
סוף תקופת השינויים ועל בסיס מקום פנוי.

קורסי בחירה

ללמודהסטודנטעל(חד-חוגי),מורחב"מחשב"מדעיבפרטמהמסלולים,בחלק
קורס,כללבחורניתןכךלצורךהמחשב.מדעיבתחוםבחירהקורסימספר

שלא הוגבל לתלמידי תואר שני בלבד, בהסתייגויות הבאות:

חובהאובחירהכקורסייוכרולא89ב-מתחיללאשמספרםקורסים.1
בשום מקרה.

קורסי "סמינר" אינם מוכרים כקורסי בחירה או חובה לתואר ראשון..2
בחירהכקורסלקחתניתן89-700מתחתשמספרוקורסכלכלל,בדרך.3

שאילתאהגישואובשנתוןראו–חריגיםיתכנו(אךראשוןלתואר
למזכירות). 

בחינות, ומועדי בחינה
ערעור על בדיקה בחינה:

תהליך הערעור מטרתו להגיע לציון הנכון המשקף את הידע של הסטודנט.
בתהליך הבדיקה יכולות לקרות שגיאות.  לכן, אם מתגלה שגיאה לזכות

הסטודנט, המרצים צריכים לתקן ציון כלפי מעלה לפי השגיאה, גם אם הסטודנט
לא ידע על השגיאה ולא ערער על הבדיקה בשאלה זו.  ואם מתגלה שגיאה

mailto:cs.office1@biu.ac.il
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לחובת הסטודנט, המרצים צריכים לתקן ציון מטה לפי השגיאה, ובאותו ההגיון.

אין טעם או צורך בהגשת ערעור בשני מקרים הבאים, ואין להגיש ערעור:

אין הערות של הבודקים, והסטודנט/ית לא יודעים על מה הורידו ציון.●
במקרה זה יש לפנות למרצה במייל.

חילוקי הדעת עם הבודקים אינו על נכונות הבדיקה, אלא על מדיניות מתן●
הציונים.  המרצים הם אלו שהוסמכו ע"י האוניברסיטה להחליט כמה

מורידים על תשובה לא נכונה.  טענות בנוסח "לדעתי יש להוריד פחות"
אין בהם טעם, כיון שהסמכות להחלטה זו נתונה אצל המרצה.

.האוניברסיטהנהליהגשת ערעור על בחינה יעשה דרך מערכת אינ-בר על פי
הבחינהערעור,שלבמקרההציונים.מפרסוםיום14עדערעורלהגישניתן

ציון הבחינה יכול. לפיכךכולה תיבדק מחדש כדי לגלות שגיאות בדיקה נוספות
לעלות, לרדת, או להישאר אותו הדבר.

הציון החדש הינו סופי--לא ניתן להגיש ערעור על ערעור.

מועדי א ו-ב:

בכל קורס, מתקיימים שני מועדי בחינה: מועד א' ו-ב'. מועדים אלו מיועדים
למטרות הבאות:

סטודנט שלא ניגש למועד א', צריך לגשת למועד ב', אחרת יכשל בקורס..1
יכשלאחרתב',למועדלגשתצריךא',במועדבבחינהשנכשלסטודנט.2

בקורס.
זכאיהציון,אתלשפרומעונייןעובר ציוןקיבלא',למועדשניגשסטודנט.3

לגשת לבחינה נוספת במועד ב'.

נמוךהואאםאפילוהקובע,הואהאחרונהבבחינההציוןלבכם:לתשומת
מהציון בבחינה הקודמת, וגם אם משמעותו כישלון בקורס.

לשנהמועדלשמורניתןלאשנה.באותהבחינהמועדילשניזכאיסטודנט
עוקבת.

מועדי בחינה נוספים:

בקשהלבקשניתןהמועדים,מאחדמוצדקתהיעדרותשלחריגיםבמקרים
חריגה למועד ג (מועד חיילי מילואים) או מועד מיוחד.

רקלהגישניתןציון) שיפורשלבמקרה(גםג'/מועדמיוחדלמועדבקשה
לאחר קיום מועד ב, ועד לכל היותר חודש מפרסום ציוני מועד ב'. 

לא יתקיים יותר ממועד מיוחד/מועד ג' אחד בכל קורס. סטודנט אשר נכשל
במועד המיוחד /מועד ג' יהא חייב להירשם לקורס מחדש. הציון בבחינה

האחרונה (מועד מיוחד /מועד ג') הוא הקובע, אפילו אם הוא נמוך מהציון
בבחינה הקודמת (מועד א'/ב'). 

משפחתםשהרחיבוולסטודנטיםמילואים,לחייליהמיועדמועדהינוגמועד
באתרהמופיעיםהורותנוהלומילואיםתקנוןלהוראת(בהתאם

האוניברסיטה.) לעיתים גם ארועים מיוחדים אחרים (כגון קורונה).

https://stuad.biu.ac.il/mador/behinot
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אחדגמועדיתקייםקורס,לכלהקורס.ניתןבההשנהבאותהיתקייםגמועד
לגשתבכוונתואםלמזכירותלהודיעחייבג'מועדלושנקבעסטודנטבלבד.

למועד, לפחות חודש לפני מועד הבחינה.

תנאיקיץ).(כוללניתןשבוהבאהבפעםהקורסשלאמועדהינומיוחדמועד
הנלמדבחומרלהתעדכןהסטודנטעלמטה.מפורטיםמיוחדלמועדהזכאות
להבחןיוכלולאמיוחדלמועדהזכאיםסטודנטיםהעוקבת. בשנהבקורס

במקומו במועד ג, גם אם מועד כזה מתקיים.

הקורס.אתעברושלאכמייחשבובקורס,מיוחדלמועדהממתיניםסטודנטים
לקבלתעדקדם,כקורסמשמשהקורסלהםלקורסיםלהירשםיוכלולאבפרט,

הציון במועד המיוחד, גם אם הדבר מעכב את סיום לימודיהם.

הנהלים להגשת בקשות למועד מיוחד/מועד ג': 

ניתןאותוסטטוס,מדורשלהמתאיםהטופסגביעלהבקשותאתלמלאיש.1
לקבל במזכירות המחלקה או באתר בר-אילן.

יש להגיש את הבקשה ישירות במזכירות מדעי המחשב ולא במדור סטטוס..2
bsc@cs.biu.ac.ilלאימייללפנותניתן

יש לציין במפורש את הקורס עבורו מבוקש המועד המיוחד/מועד ג'..3
יש לציין סיבות להיעדרות ממועד הבחינה..4
יש לצרף אישורים רשמיים מתאימים. לא תידונה בקשות ללא אישורים..5
מועדציונימפרסוםחודשועדב,מועדקיוםלאחרהבקשהאתלהגישיש.6

ב'. 

אישורהואסטטוסועדתאישוררקסטטוס.ועדתע"יתינתןלבקשההתשובה
רשמי ומחייב.

קריטריוני זכאות למועד ג'

נהליולהוראותהאוניברסיטה,באתרהמופיעמילואיםתקנוןלהוראתבהתאם
באתרשמופיעיםכפיוכיו״ב)הריוןשמירתהריון,פוריות,(טיפוליהורות

האוניברסיטה. לעיתים גם ארועים מיוחדים אחרים (כגון קורונה).

קריטוריוני זכאות למועד מיוחד 

מוצדקת(סיבהמוצדקתמסיבההבחינהמועדיבשנישנעדרסטודנט.1
מפורטת בהמשך).

ונכשלמוצדקתמסיבהב')או(א'המועדיםמשניבאחדשנעדרסטודנט.2
במועד השני.

ומעונייןמוצדקמסיבהב')או(א'המועדיםמשניבאחדשנעדרסטודנט.3
שניגשבמועדהבחינהשציוןובתנאיאליוניגששכןהמועדציוןאתלשפר

אליו נמוך בחמש נקודות או יותר ממוצע ציוניו של הסטודנט בתואר. 
אינומוצדקתשאינהמסיבההמועדיםבשניניגשלאשנכשל/סטודנט.4

זכאי למועד מיוחד, ויהא צריך להירשם לקורס מחדש.
סיבהללאהשנילמועדניגשולאאחדבמועדעבר/נכשלאשרסטודנט.5

מוצדקת אינו זכאי למועד מיוחד, ויהא צריך להירשם לקורס מחדש.
אתהגיששלא(למשל,הנוספותהקורסמטלותאתעברשלאסטודנט.6

עוברציוןלקבליוכללאוכיו״ב),בתרגיליםשנכשלאוהתרגילים,כל
בקורס בכל מקרה, ועל כן לא זכאי למועד מיוחד.

סיבה מוצדקת לצורך זכאות למועד מיוחד:

https://www.biu.ac.il/Administration/forms/minhal_stud-forms.html
https://drive.google.com/file/d/0BxzV9TJdtrtVejY3TkVYYU5sYlJuOFR2blJiVU0zOHc4aVpj/view
https://drive.google.com/file/d/0BxzV9TJdtrtVRFVGYVd6ODhsaUJFTjFqZTFqT3d5bEIzemo4/view
https://drive.google.com/file/d/0BxzV9TJdtrtVRFVGYVd6ODhsaUJFTjFqZTFqT3d5bEIzemo4/view


ובתנאייוםבאותושהתקיימוקורסים2ב-בחינות–חופפותבחינות.1
שניגש לאחת מהבחינות שהתקיימו ביום החפיפה.

חוליםבביתאשפוזויותר),ימים4(הבחינהביוםממושכתמחלה.2
ביום הבחינה.

וביוםהבחינהשלפניימיםבשלושהחו"ח,הורה/ילדאשפוז.3
הבחינה.

אבל קרבה ראשונה (הורים/ אחים) שחל עד שבועיים לפני הבחינה..4
לאלב,לשים(נאלתואר.דרישותסיוםלקראתבקורסאחרונהבחינה.5

מדובר במועד ג')
/הוריםעצמו/(הסטודנטראשונהבקרבהשלמחרתוהיוםהחתונהיום.6

אחים/ ילדים) המתקיימים ביום הבחינה.
ברכות,שבעעבודה,אירוסים,לחו"ל,נסיעהבבחינות,עומסכינדגיש.7

 מוגדרים כסיבות מוצדקות.אינםוכל מה שאינו מופיע לעיל,

ציוני מטלות במקרה של מועד מיוחד

שאינןהמטלותציוניכך,המקורי.הקורסשלמבחןכמועדדינומיוחדמועד
הואבולסמסטרלקורס,רשוםהסטודנטהיהבומהסמסטריועברובחינה,

משקלמהמזכירות.הזוההעברהאתלבקשהסטודנטבאחריותזאת,עםנבחן.
המטלות המועברות (שאינן בחינה) לפי הנחיות האוניברסיטה.

רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון

במהלךבלבד)עוקבת(בשנהמחדשוללמודלהירשםלחזור,יכולסטודנט
א'.שנהקורסיעללחזורניתןלאעובר.ציוןקיבלבהםקורסים2התואר

לתשומת לב: הציון האחרון הוא הקובע.

יש להעביר לאישור המחלקה במייל.הטופסאת

מטלות בקורסים
שעלמטלותכוללותהדרישותהמרצה.ע"ידרישותנקבעותקורסבכל

פרויקט(לדוגמא,שונותומטלותבחנים,תרגילים,בחינה,כגון:לבצע,הסטודנט
או עבודת גמר). 

בסילבוסאחרתנכתבאםאלא60יהיההקובעהציוןשהואהמינימוםציון
מטלותציוןיקבלהסטודנטאםמטלה).לכלמינימוםציוןלקבועיכול(המרצה

 בבחינה.100קיבלאםאפילובקורס,יכשלהואהמינימוםמציוןהנמוך

הגשת מטלות באיחור:

בזמןוהפרויקטיםהתרגיליםהעבודות,אתלהגישלהקפידהסטודנטעל
פיעלבקורס,אובמטלהכישלוןאונקודותהורדתיגררואיחוריםשנקבע.

לאחרוהפרויקטיםהתרגיליםהעבודות,אתלהגישניתןלאהמרצה.דעתשיקול
מטלותלהגישניתןלאנלמד.הקורסבוהסמסטרשלהמבחניםתקופתתחילת
יינתןכזהבמקרהלמטה). (ראומוצדקתסיבהלמעטבאיחורבקורסביניים
האוניברסיטה.להוראותובכפוףהמרצהשיקוללפיבאיחורלהגשהאישור

לבקשניתןלא-כלומרנוספת,הארכהתינתןלאהארכה,שניתנהבמקרה
הארכה על הארכה שכבר ניתנה.

יהיהניתןלא/המתרגל,המרצהידיעלהכיתהלכלגורפתהארכהניתנתאם
באופןמקנהלאבקורסמסוימתבמטלהדחיהפרטניות.בקשותלהגיש

https://www.biu.ac.il/Administration/forms/minhal_stud/2016-11.pdf


הגשהאישורבמועדן.להגישישאותןהעוקבות,במטלותדחיהאוטומטי
עבודהבזמןהארכההבא:בתרגילאישורגורראינואחדבתרגילבאיחור

 בתרגיל הנוכחי מקצרת את הזמן לעבוד על התרגיל הבא.

סיבה מוצדקת לדחייה בהגשת מטלות:

שלבטווחהנמשכת/מסתיימתלפחות,ימים3של מחלהממושכת-מחלה.1
.התרגילהגשתמועדיוםכוללהתרגילהגשתמועדלפניימיםשלושה
מרופא).לאישור(כפוףימים1שלהארכההסטודנטיקבלזהבמקרה

בטווחהנמשך/מסתייםחוליםבביתראשונה מקרבהאדם/סטודנטאשפוז.2
התרגיל.הגשתמועדיוםכוללהתרגילהגשתמועדלפניימיםשבעהשל

מרופא).לאישור(כפוףימים3שלהארכההסטודנטיקבלזהבמקרה
רפואייםטיפוליםכגון:ראשונה,קרבההסטודנט/שלמיוחדתרפואיתסיבה.3

(כפוףימים3שלהארכההסטודנטיקבלזהבמקרהכרונית.מחלהאו
לאישור מרופא).

שבועייםשלבטווח/מסתיימתנמשכתהשבעהכאשרראשונה.קרבהאבל.4
יקבלזהבמקרההתרגיל.הגשתמועדיוםכוללהתרגילהגשתמועדלפני

פטירה). תעודתכגוןמתאים,לאישור(כפוףימים4שלהארכההסטודנט
לפנילפחותימיםשבועשלבטווחהמתקייםעצמוהסטודנטשלהחתונהיום.5

הסטודנטיקבלזהבמקרההחתונה.אחריימיםשלושהועדההגשהמועד
מתאים).לאישור(כפוףימים2שלהארכה

באתרהמופיעמילואיםתקנוןלהוראתבהתאםמילואיםשירות.6
האוניברסיטה.

למזכירותכךעליודיעמילואיםלשירותצושקיבלסטודנטכללב:לתשומת
לסיועיזדקקלדעתואשרהמיוחדיםהנושאיםאתלצייןישבמייל.המחלקה

יציגשירותו,בגיןזכויותיואתלממשוכדימהמילואים,שובולאחרבהם.
הסטודנט אישור על שירות המילואים שביצע למתרגל הקורס.

התרגיל,הגשתמועדבזמןימים4–ל1יוםביןבמילואיםששירתסטודנט
לאישורובכפוףששירתהמילואיםימילמספרבהתאםהארכהלקבליוכל

מילואים.
ילדקבלתאולידה/אימוץ,חופשתהיריון,היריון,שמירתפוריות,טיפולי.7

זכויות-האוניברסיטהבאתרשמופיעכפילמשמורת/אומנה,חו"חהורה/ילד
  אקדמיות.

שבעעבודה,אירוסים,לחו"ל,נסיעהבקורסים/תרגילים/בחינות,עומסכינדגיש
יקבלוולאמוצדקותכסיבותמוגדריםאינםלעיל,מופיעשאינומהוכלברכות,

אישור להגשה באיחור. 

ערעור על מטלה:

מטעמהמיאוהמרצהע"יתבוצעבחינהשאינןמטלותלגביערעוריםבדיקת
הציוןפרסוםלאחררקמטלהעלערעורלהגישניתןהמתרגלים).(לדוגמא
מחדש,תיבדקהמטלהבבחינה:כמוכאן,גםהיותר.לכלשבועובתוךבמטלה,

הינהלערעורהתשובהכנו.עללהישאראולרדת,לעלות,יכולהציוןוביסודיות.
סופית--לא ניתן להגיש ערעור על ערעור.

הגשת מטלות במקרה של חזרה על קורס

שיפורלשםאובבחינה,כישלוןבעקבות(למשלקורסעלחזרהשלבמקרה
המטלותאת״להעביר״ניתןלאמחדש.הקורסמטלותכלאתלהגישישציון)

.מהמועד הקודם בו נלקח הקורס

https://drive.google.com/file/d/0BxzV9TJdtrtVejY3TkVYYU5sYlJuOFR2blJiVU0zOHc4aVpj/view
https://drive.google.com/file/d/0BxzV9TJdtrtVRFVGYVd6ODhsaUJFTjFqZTFqT3d5bEIzemo4/view
https://drive.google.com/file/d/0BxzV9TJdtrtVRFVGYVd6ODhsaUJFTjFqZTFqT3d5bEIzemo4/view


חידוש לימודים

תקופהלמשךמרצון״במחלקהלימודים״הפסקתעללהחליטיכולסטודנט
רשוםיהיהלאהסטודנטלימודיםהפסקתתקופתבמשךמסוימת.

ניגשלאאובמחלקה,קורסלאףנרשםשלאסטודנטכן,כמולאוניברסיטה.
שנמצאכמייחשביותר,אוסמסטרבמשךבמחלקה,קורסבשוםלבחינה

לקבלישלימודים,הפסקתלאחרללימודיםלחזורכדימרצון.לימודיםבהפסקת
את אישור המחלקה.

זמןלפרקהייתההלימודיםהפסקתכאשרלימודיםחידושמאשרתהמחלקה
קצבלרבותההפסקה,לפניהסטודנטשלהלימודייםוהישגיומשנתיים,קצר

לאחרגםחידושיתאפשרחריגיםבמקריםסבירים.אוטוביםהיוהלימוד,
שלהלימודייםובהישגיםההפסקהבגורםבהתחשביותר,ארוכההפסקה

הסטודנט.

אתהפסיקאםלימודיו,אתהמחדשסטודנטהאוניברסיטה,הנחיותפיעל
שנתייםעדשלהפסקהלאחרמסגרתבאותההלימודיםאתוחידשלימודיו
התכניתלפילימודיואתישליםלהשליםתוארשלישהיותרלכללוונשאר

בהםחריגיםבמקריםהמקורית.התוארהתחלתבשנתתקפהשהייתה
יששלאחריהקצרהאפילוהפסקהלאחראושנתייםמעלהיאההפסקה
מחלקה(שינויהלמודיםבמסגרתשינויישכאשראותוארמשלישיותרלהשלים

שתקפההלימודיםתכניתתקבע–ראשי/מורחב)לימודיםהיקףשינוימגמה,או
בתכניתשינוייםיתכנוהלימודיםחוקתשינויעםהלימודים.חידושבזמן

מכסתעםלימודיואתויסייםנוספיםקורסיםללמודיידרשהסטודנט,הלימודים
קורסים מעבר למכסה הנדרשת לתואר. בנוסף: 

בתוכניתצומצםזהוקורסההפסקה,לפניקורסלמדהסטודנטאם   .1         
לאה"עודפות"השעותהחדשה;התוכניתלפיהשעותרקיוכרוהחדשה,

יוכרו (גם לא כקורסי בחירה).

בתכניתהורחבזהוקורסההפסקה,לפניקורסלמדהסטודנטאם   .2         
אוהמורחבתבמתכונתוהקורסאתללמודהסטודנטעליהאהחדשה,

להשלים את הנקודות החסרות על ידי קורסי בחירה נוספים. 

להכירניתןולאהתיישנותחוקיששנים10ועדשנתייםמעללקורסים   .3         
בהם במקרה של חידוש לימודים.

הכרה בלימודים קודמים או מקבילים 
קורסיםלימודסמךעלבקורסיםהכרהאופטורלקבלניתןמסוימיםבמקרים

מקבילים במוסד אקדמי אחר.

פטור על סמך לימודי קורס קודם:

לפנישנלמדובקורסיםלהכרהבקשותלגביחליםהבאיםהקריטריונים
לדרישותכתחליףהמחשב,למדעיבמחלקהלימודיואתהתחילשהסטודנט

תחילתלפנישנלמדוקורסיםרקיוכרוהמחשב.מדעיבתכניתשקוליםקורסים
שנלמדוקורסיםעלבדיעבדהכרהתתקבללאבמחלקה.הלימודיםמסלול

מחוץ לתכנית הלימודים במקביל ללימודים במחלקה.

למדעיבמחלקההלימודיםתחילתלפנישנלמדובקורסיםלהכרהבקשות
הסטודנטבהאוקטובר)(חודשהלימודיםשנתתחילתעדלבקשניתןהמחשב



הלימודיםשנתתחילתלאחר(בקשותהמחשבלמדעיבמחלקהלימודיואתיחל
אחתפעםרקלהגישיתקבלו).ניתןלאהמחשבלמדעיבמחלקההראשונה

(אנובהם.הכרהמבקששהסטודנטהקורסיםכלאתהכוללתאחתבקשה
התקבלוטרםשנלמדולקורסיםבקשהגםהאחתבבקשהלהגישממליצים

בשנתדצמברחודשעדעוברציוןלהגיעשאמורבהנחהוזאתציון,בהם
הלימודים בה הסטודנט יחל את לימודיו במחלקה למדעי המחשב).

יופעלקודמיםבלימודיםקורסיםשלגדולבמספרלהכרהבקשהשלבמקרים
מספיקההמחשבלמדעיבמחלקההלימודיםשכמותלוודאכדידעת,שיקול

יותרעלפטורלקבלניתןלאמקרה,בכלבר-אילן.מאוניברסיטתתוארלהענקת
הנלמד.מהמסלול59%מ-

אותובעלקורסלימודיסמךעליתקבלהמחשבמדעיבתכניתמקורספטור
מספרבהםחריגים(במקריםתואם.וסילבוסיותרגדולהיקףאושעותהיקף

והפטורבמידההמחשב,במדעימהקורסקטןהנלמדהקורסשלהנקודות
לקורסירישוםידיעלהחסרותהנקודותלהשלמתבכפוףיאושרהואיאושר

הבחירה שבתכנית הלימודים של המחלקה למדעי המחשב).

מבקשיםשעבורומהקורסיותרגדולותנקודותהיקףבעלשנלמדהקורסאם
את הפטור. לא ניתן לעשות שימוש בנקודות העודפות.

קריטריוני הזכאות לפטור

מתקיימיםאםוגםלגופו,מקרהבכלדעתשיקוליופעלמקרהבכלכילבשימו
מתקיימים,לאהתנאיםאםאולם,אוטומטי.אינוהאישורהבאים,הקריטריונים

לא ניתן לקבל אישור.

קורסים שנלמדו באוניברסיטאות בישראל, במסגרת אקדמית לתואר.1
הקורסוסילבוס75מינימליציוןשהתקבלבתנאייוכרוומעלהראשון

מקביל ועל פי שיקול דעת אקדמי.

קורסים שנלמדו במוסדות להשכלה גבוהה אחרים המוכרים ע"י המל"ג.2
יועברו לבדיקה פרטנית.

המרה/פטור עבור סטודנטים הלומדים חוג נוסף בבר-אילן יועברו.3
לבדיקה פרטנית, ולאישור מדור סטטוס.

המרה/פטור על סמך לימודים אחרים כגון: קורס צבאי במסגרת ממר"ם.4
או במודיעין: יועברו לבדיקה פרטנית (פירוט חלקי של הקורסים

והפטורים נמצא במזכירות המחלקה).

יהיו זכאים לפטור:לאלמען הסר ספק, המקרים הבאים

סילבוס שלא תואם לתוכן הקורס במחלקה, אף אם הקורס הוא בשם.1
זהה.

קורס שכבר נלמד בבר-אילן והסטודנט ניגש לבחינה בו..2

קורסים שאינם אקדמיים, או שנלמדו לתואר אחר (למשל טכנאי, למעט.3
מספר קורסים במסגרת צבאית, כמפורט מעלה).



קורסים אקדמיים שנלמדו במסגרת תואר שאינו קרוב לתחום הליבה.4
במדעי המחשב (לדוגמא: תואר במדעי הרוח, חינוך).

הנהלים להגשת בקשות לפטור:

במחלקההנלמדהסילבוסאתלבדוקממליציםאנולפטורבקשהלפני.1
,הקורסיםקטלוגבמערכתהפטוראתמבקשיםעבורוהמחשבלמדעי

89המחלקהמספראתהחיפושבתיבתלהקלידישהסילבוסיםבחיפוש
יש110קורסעבורלדוגמא:בתוכנית. שמופיעכפיהקורסמספרואת

).89110להקליד

וסיסמאשםדורשתלמערכתגישה.ה״אינ-בר״מערכתבתוגשהבקשה.2
שיתקבלו לאחר הרישום והקבלה לאוניברסיטה.

יש לציין במפורש על סמך איזה קורס שנלמד מבוקש הפטור ועבור איזה.3
קורס מבוקש הפטור.

שלהעתקלצרףישראשידובמסלולקורססמךעללפטורבקשות.4
הקורסיםאתעליהולסמןראשיהדובמסלולהרשמיתהלימודיםתכנית

הכלולים בבקשה.

יש לצרף לבקשה:

גיליון ציונים מלא במחלקה, הכולל את תאריך תחילת הלימודים והמסלול●
במדעי המחשב, וכן גיליון ציונים מלא ממוסד הלימודים הקודם

אישור רשמי על הציון בקורס שנלמד, כולל מספר השעות השנתיות שלו.
יש לסמן על גבי הגיליון במוסד הקודם את הקורסים המופיעים בבקשה.

העתק של הסילבוס הרשמי בקורס שנלמד.●
התשובה לבקשה תינתן ע"י ועדת סטטוס. רק אישור ועדת סטטוס הוא●

אישור רשמי ומחייב.

מעבר בין מסלולים
מעבר ממחלקות אחרות:

דרךמסלוללשינויבקשהלהגישחייבאחרתממחלקהלעבורהרוצהסטודנט
.מערכת אינ-בר

הבקשה תטופל ע"י ועדת קבלה לתואר ראשון.

מעבר מסלול בתוך המחלקה:

בתנאיהמורחבוהמסלולראשיהדוהמסלולביןלעבוררשאיסטודנטכל
בקשהלהגישיש–הרצויההלימודיםלתוכניתהנדרשיםהקבלהבתנאישעומד

דרך מערכת אינ-בר.

הקלות
תמיכה והנגשה לסטודנט (היחידה למעורבות חברתית):

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/MainPage.aspx
https://inbar.biu.ac.il
https://inbar.biu.ac.il


והנגשהתמיכהלמדורלפנותנדרשבמבחניםהקלותלקבלהמעונייןסטודנט
הראשונה,הלימודיםבשנתא'סמסטרשלהראשוןבחודשלפנותיש.לסטודנט

מת"ל"."אבחוןהמבצעמאבחןמכון/03-5318705חדד(מרכזאבחוןבצירוף
אם לסטודנט אבחון קודם עליו לפנות למדור תמיכה והנגשה לסטודנט).

הקלות לחיילי מילואים:

מילואיםתקנוןלהוראתבהתאםמילואים,שירותבעקבותהקלותקיימות
המופיע באתר האוניברסיטה.

הסטודנטיציגשירותו,בגיןזכויותיואתלממשוכדימהמילואים,שובולאחר
אישור על שירות המילואים שביצע.

עליהיההמחלקתילמרכזלפנותעליובהםבנושאים●
הסטודנט לפנות למזכירות.

להעבירהסטודנטעלבחינהשאינןמטלותשלבמקרה●
את האישור למתרגל הקורס.

האחראילגורםלפנותהסטודנטעלאחריםבנושאים●
למתן ההקלות והסיוע הרלוונטי.

להודיעעליוחובהאותולממשמעונייןואינוג'מועדקיבלשסטודנטבמקרה
למזכירות.

 הקלות הרחבת משפחה:

חופשתהיריון,היריון,שמירתפוריות,טיפוליבעקבותהקלותקיימות
האוניברסיטהבאתרשמופיעכפילמשמורת/אומנה,ילדקבלתאולידה/אימוץ,

.זכויות אקדמיות–

נושאים כלליים
נוהל פניות:

:גורם ראשון לטיפול

הקורס.למרצהלפנותישספציפי,לקורסהקשוריםאקדמייםבנושאים●
כוללמלמדים,שהםהקורסיםולהתנהלותלתכניםאחראיםהמרצים

התרגולים והתרגילים.
בנושאים מנהליים, יש לפנות למזכירות (הפרטים להלן).●
מקרים(למעטעבודהימישלושהבתוךהפניהקבלתלאישורלצפותיש●

חריגים).

ערעורים על החלטת גורם ראשון:

תשובת(כוללהמתאיםהתעודבצירוףהראשוןהגורםהחלטתעללערעורניתן
עלשממונהמיאוהמחלקה(ראש/תהמחלקהלהנהלתהמזכירות)אוהמרצה

הפקולטהדיקן/יתהינוהממונההגורםנוסף,בערעורצורךשלבמקרהידם).
למדעים מדוייקים.

https://www.biu.ac.il/Dean/meoravut/index.html
https://www.biu.ac.il/Dean/meoravut/index.html
https://drive.google.com/file/d/0BxzV9TJdtrtVejY3TkVYYU5sYlJuOFR2blJiVU0zOHc4aVpj/view
https://www1.biu.ac.il/File/2018/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20141018.pdf
https://www1.biu.ac.il/File/2018/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20141018.pdf


מורכבים,במקריםיום.14בתוךלתשובהלצפותישהמחלקהלהנהלתבפניות
גורמיםמספרשלכינוסאולהלן)(ראוחריגיםבוועדתדיוןהדורשיםלדוגמא
וככליום,14בתוךבטיפולשהנושאהמסבירהראשונהתשובהתתקבלשונים,

הניתן, מבטיחה גם תאריך יעד לתשובה סופית.

ועדת חריגים:

הסמכותתהיההמחלקהשלהחריגיםועדתבתקנון,מופיעיםשאינםבמקרים
המחליטה, ולא הנהלת המחלקה.

פרטי קשר מזכירות תואר ראשון
 03-5318866וואטסאפ:

bsc@cs.biu.ac.ilמייל:

נוהל למניעת הטרדה מינית
https://www1.biu.ac.il/File/Hatrada.pdf

הנחיות האוניברסיטה 
הנחיות מחלקתיות של האוניברסיטה

mailto:bsc@cs.biu.ac.il
https://stuad.biu.ac.il/ilanet_hanhayot

