בס"ד

המחלקה לניהול
תואר שני בניהול תעשייתי
דוא"לmaim@biu.ac.il :
דף הנחיות לשנה"ל תשפ"ב :רישום לסמסטרים א וב

*ייתכנו שינויים

סטודנט יקר ,בדוק את עצמך שנרשמת לכל המסגרות הבאות:
 .1קורסי חובה – רישום ל 9-קורסי חובה בסמסטרים א וב.
 .2קורסי בחירה – במסלול ללא תזה :רישום ל 3 -קורסי בחירה בסמסטרים א וב.
למעוניין במסלול עם תזה :רישום לכלי מחקר מתקדמים  +סדנת תזה.
 .3חובת אנגלית לתואר שני.
 .4חובת יהדות לתואר שני.
 .5קורס השלמה – רק למי שנכתב לו במכתב הקבלה.
כניסה למערכת אינבר
נא להיכנס לקישור   https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspxלהקיש שם משתמש וסיסמא  ייעוץ וירטואלי
אם בסרגל העליון מופיע בתכנית הלימודים "תואר ראשון" יש לשנות ל"תואר שני":

קורס השלמה
בכניסה למערכת יופיע אוטומטית חלון רישום לקורס השלמה (לסטודנטים שחויבו בקורסים בהתאם למכתב הקבלה).
ללא רישום לקורס/י השלמה לא ניתן להמשיך בתהליך הרישום.

יש לסמן  Vבשורת הקורס ו"שיבוץ"

קורסי חובה
לאחר הרישום לקורס ההשלמה יופיע אוטומטית חלון הרישום לקורסי החובה:

ללחוץ OK

נא ללחוץ על "שיבוץ" ואז על "אישור".
לאחר כמה שניות יופיע חלון "שיבוץ לקבוצת קורס בוצע בהצלחה" ">--אישור" .אז יופיע מסך עם מערכת שיבוץ הקורסים.

קורסי בחירה
יש ללחוץ על הריבוע המסומן מטה בירוק .ומיד לאחר מכן על "שיבוץ מרשימה" המופיע בסרגל העליון (מסומן באדום).

מיד יופיע החלון הבא

נרשמים בעזרת לחיצה על העיפרון.
במסלול ללא תזה :רישום ל 3 -קורסי בחירה בסמסטרים א וב.
למעוניין במסלול עם תזה :רישום לכלי מחקר מתקדמים  +סדנת תזה .סטודנט שיוזן לו ציון עובר בקורסים ויבחר להמשיך
במסלול ללא תזה – קורסים אלה יוכרו לו כקורסי בחירה במסלול ללא תזה.

חובת יהדות לתואר שני
בוגרי אוניברסיטת בר-אילן מחויבים בקורס אחד ביהדות בהיקף של  2ש"ש.
בוגרי מוסדות אחרים מחויבים בשני קורסי יהדות בהיקף של  4ש"ש.
לתלמידי התואר השני במחלקה לניהול ישנם שני קורסי יסוד ביהדות לבחירה:
 .1הכתובה כמקור היסטורי בתולדות עמ"י .ד"ר חגית עמרני .סמסטר א .מספר הקורס.04-541-31 :
הקורס בהיקף  2ש"ש והוא במתכונת מתוקשבת .אין משבצת פרונטלית לקורס .יתקיימו כ 3-מפגשים עם המרצה
להכוונה ולשאלות במהלך הקורס .תאריכי המפגשים יפורסמו בהמשך בהודעות באתר המחלקה.
 .2תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים .סמסטר ב .ד"ר חגית עמרני .מספר הקורס.04-206-30 :
הקורס בהיקף  2ש"ש והוא במתכונת מתוקשבת .אין משבצת פרונטלית לקורס .יתקיימו כ 3-מפגשים עם המרצה
להכוונה ולשאלות במהלך הקורס .תאריכי המפגשים יפורסמו בהמשך בהודעות באתר המחלקה.
קורסי יהדות אלה יוצעו לסטודנטים בתכנית הלימודים שלך .כדי להירשם אליהם יש ללחוץ על החלונית הבאה בסרגל
הימני במסך:

ולאחר מכן "שיבוץ מרשימה" בתפריט העליון .ואז להירשם.
חובת אנגלית לתואר שני
ישנה חובת אנגלית לתואר שני .ניתן לקרוא על כך בקישור הבאhttp://efl.biu.ac.il/node/1905 :
סטודנט שלא זכאי לפטור (עפ"י הקריטריונים המופיעים בקישור) ,יכול להירשם לבחינת מיון ולנסות להוציא בה פטור.
מתקיימים כמה מועדים למבחני מיון באנגלית לתואר שני ע"י היחידה לאנגלית כשפה זרה ,ניתן לקרוא גם על כך בקישור
הנ"ל.
עפ"י תוצאות מבחן המיון יש להירשם לקורס באנגלית (למעט סטודנטים שזכאים לפטור).
ישנן שתי אפשרויות לרישום:
א .רישום לקורס באנגלית הנלמד דרך היחידה לאנגלית כשפה זרה .יש להירשם באינבר.
לשאלות בעניין קורס זה יש לפנות ישירות ליחידה לאנגלית.03-5318237/363 :
ב .רישום לקורס מחלקתי מובנה בתכנית הלימודים (המחלקה מקיימת מבחן מיון בתחילת שנה"ל ,הודעה על כך
תפורסם באתר המחלקה בבא העת) .הנכם מחויבים בקורס אחד בלבד ,ובסיום הקורס בהצלחה (ציון עובר) תהיו
זכאים לפטור מאנגלית לתואר שני .הקורס לא כלול בשכר הלימוד וכרוך בתשלום נוסף אותו ניתן לברר במדור
שכ"ל בלבד .הקורס המחלקתי מתקיים בסמסטר א ביום חמישי בין השעות ( 14-16והוא כולל גם חלק מתוקשב
ללא נוכחות פרונטלית בין השעות .)10-12
הרישום לקורס המחלקתי באנגלית יתבצע לקראת תחילת שנה"ל ע"י מזכירות המחלקה.
אין חובה לעבור בחינת מיון כדי להירשם לקורס המחלקתי.
נא לעקוב אחר ההודעות באתר המחלקהhttp://management.biu.ac.il/node/476 :

הערות כלליות
 .1לאורך כל הרישום תראו על המסך את הקורסים אליהם נרשמתם .ניתן לעבור בין עמודים כדי לראות את כל
התוכנית.
 .2קורסי היסוד ביהדות הינם קורסים מתוקשבים ולכן לא יופיעו בטבלת השיבוץ על המסך .ניתן לראותם ב "רשימה
ללא מועדים" בתפריט העליון במסך.
 .3הרישום לסמסטר קיץ יתבצע בנפרד סמוך למועד.
 .4באחריותך להיכנס לאורך הלימודים באופן שוטף להודעות באתר המחלקה ולהתעדכן שם:
http://management.biu.ac.il/node/476

