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 2020ספטמבר  02
 "ג אלול תש"ףי

 

 קורס מקוון לתלמידי מגמת הביולוגיה

וגיה בכל רחבי הארץ  חווית למידה האוניברסיטה העברית מציעה לתלמידי תיכון במגמת הביול

שם נקודות זכות אקדמיות לתואר.  2 שיקנה למסיימיובביולוגיה  בקורס מקווןאקדמית והשתתפות 

 .( 72159 מס' קורס בשנתון) ממולקולות עד פיליםרביה מינית  הקורס:

, יוכלו להירשם תלמידים שמוריהם עברו השתלמות ע"י מרצה הקורס (הפיילוטתשפ"א )שנת בשנת 

 .פרופ' מיכאל ברנדיס

באוניברסיטה העברית  ביחידה לתלמידי תיכוןירוכזו  הרישום לקורס והטיפול המינהלי בתלמידים

   hsacademy@savion.huji.ac.ilHigh School Academy  למייל הבא: . פניות ניתן לשלוחלנוער

 . ol StudentsHigh Scho ניתן לקבל באתר האינטרנט של האוניברסיטה העברית לנוער  מידע נוסף

 

 :יהיה בן שני שלבים; שלב הרישום המוקדם ושלב רישום סופי לקבלת הקרדיט הרישום תהליך .1

יהיו אחראים להעביר רשימת תלמידים  בתחילת שנת הלימודים מורי המגמה :מוקדםרישום  1.1

 המצורפת.  1טבלה ליחידה לתלמידי תיכון על פי 
השבוע את כל חובות הקורס עד  ילמדו ויסיימובכדי לקבל את הזיכוי האקדמי התלמידים  1.2

 הראשון של ינואר באותה שנה.
וח הציונים למערכת )פרופ' ברנדיס(. דיו המרצההתלמידים יבצעו את המטלות ויקבלו ציון מ 1.3

 באחריות המרצה.
ירשמו לאוניברסיטה  קרדיט אקדמיבגינו ורוצים לקבל  תלמידים שסיימו את הקורס בהצלחה 1.4

באחריות . 2טבלה ליחידה לתלמידי תיכון רשימת תלמידים עפי"  ורה יעביר. המדרך המורה

 2ומעוניינים שהקרדיט,  בהצלחההמורה להעביר רשימת תלמידים שסיימו את הקורס 

 נקודות זכות, ירשמו לזכותם וישמרו להם לקראת לימודים בעתיד באוניברסיטה.
 

 )קרדיט אקדמי(כרה בנזי"ם ה .2

 

כולל התשלום המידע האוניברסיטאית, במערכת  מוירש ופרטי הקורספרטי התלמיד, הציון   2.1

 , לצורך שימוש עתידי.ששילם התלמיד
לפי כללי החוג והקורס אינו קבוע והנו משתנה  בהן ישמרו נקודות הזכות )נזי"ם(משך השנים   2.2

הנזי"ם  –מד בעבר הספציפי. כל עוד הקורס מופיע בשנתון וכולל את הסילבוס שהתלמיד ל

 מותנה באישור ועדת ההוראה של הפקולטה. . הליך זהרו לו לתואריוכ

הקורס הנזי"ם יוכרו לתואר הרלוונטי לפי הכללים המקובלים בכל יחידה בעת חידוש הלימודים.  2.3

אבני פינה לפי שיקול דעת החוג. ניתן יהיה להכיר בקורסים כאבני פינה עד למגבלה  יוכר כקורס

 גדר בתקנון אבני פינה.נ"זים לכל תחום דעת, כמו 4של 
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 תשלום שכ"ל:  .3

 

 .כסטודנטים במעמד מיוחדלאוניברסיטה העברית תלמידי תיכון ירשמו  3.1

 .₪ 400 הינה הקורסעלות הרישום ו 3.2
החלים על סטודנטים הנרשמים  התלמידים פטורים מתשלומים נלווים ומדמי אבטחה 3.3

 .לאוניברסיטה
 .50%-שכ"ל בגין היקף לימודים הנמוך מ התלמידים פטורים מתקורת 3.4

פטורים מדמי רישום וישלמו דמי ערכת יהיו בעת הרשמה עתידית לאוניברסיטה התלמידים  3.5

  process/kit-https://info.huji.ac.il/registrationרישום בלבד 

של לפי ההיקף  (בתשלום)החלק היחסי  פחותכמקובל,  300%יד ישלם בסיום התואר התלמ 3.6

  שהוכר לו לתואר.נזי"ם שעשה במהלך התיכון ו

https://info.huji.ac.il/registration-process/kit

