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נוהל רישום למועד ב'
החל מסמסטר א' תשע"ד ייכנס לתוקף שינוי בנוהל רישום למועד ב'.
מועד זה נועד לסטודנטים שלא נבחנו במועד א' ,או לסטודנטים המעוניינים להבחן מחדש.
 .1סטודנט אשר נכשל או לא ניגש למועד א'– המערכת הממוחשבת תרשום אותו אוטומטית למועד ב'.
 1.1אחריות הסטודנט לדאוג לבטל את הרישום למועד ב' בתחנת המידע אם החליט לא לגשת אליו,
עד  48שעות לפני תחילת הבחינה.
 1.2סטודנט שלא ביטל את הרישום למועד ב' ולא ניגש יקבל ציון " "0בבחינה.
 1.3סטודנט שלא הגיע למועד ב' ולא ביטל את הרישום לבחינה – ישלם .₪ 50
 .2סטודנט המעוניין לשפר ציון חיובי במועד ב'
 2.1ידאג להירשם בתחנת המידע עד  48שעות לפני בחינת מועד ב'.
 2.2סטודנט אשר לא נרשם לבחינת מועד ב' בזמן ,יפנה למחלקה וימלא טופס בקשה לרישום
מאוחר ,ואז יקבל אישור להיכנס לבחינה) .בימי שישי יפנה למרכזיה ,חדר  107בבניין .(M
העתקים מהטופס יועברו למחלקה ולמדור שכר לימוד לצורך חיוב בסכום .₪ 50
 2.3סטודנט שנרשם למועד ב' ולא ביטל עד  48שעות לפני תחילת הבחינה ולא ניגש לבחינה יקבל
ציון " "0בבחינה.
 2.4סטודנט שנרשם לבחינה בזמן אך לא ביטל עד  48שעות מתחילת הבחינה ולא הופיע לבחינה
ישלם .₪ 50
 .3אם קיבל הסטודנט ציון "עובר" לאחר ערעור על מועד א'
על המחלקה לבטל את הרישום האוטומטי למועד ב' .האחריות על בדיקת מצב הרישום על
הסטודנט.
 .4אם קיבל הסטודנט ציון "נכשל" לאחר ערעור על מועד א' ,על המחלקה לרשום אותו למועד ב'.
 .5אם ציונו של הסטודנט עודכן ידנית )לא הופיע ברשימות המרצים( ,אם הוא "נכשל" על המחלקה
לרשום אותו למועד ב'.
לתשומת ליבכם
ציון המבחן האחרון ייחשב לציון מבחן סופי וישוקלל לציון בקורס.
את הרישום/ביטול למועד ב' ניתן לבצע מכל מחשב אינטרנט ,כולל מחשבי החווה העומדים לרשותכם
בבניין  Mובבניין .D
ניתן להירשם /לבטל רישום למועד ב' מתאריך יום הבחינה של מועד א' עד יומיים ) 48שעות( לפני
התאריך והשעה של בחינת מועד ב'
מלבד בחינות המתקיימות בימי ראשון – אליהן ניתן להירשם
עד יום חמישי בשעה 12:00

אנו ממליצים לסטודנטים לבדוק את הרישום למועד ב' ובמידת הצורך
לפנות למזכירות המחלקה.

