
 )Bidding( רישום לקורסים בשיטת ה"מכרז"

 הסבר כללי

כל הקודם זוכה. שיטת  לאהרישום לקורסים בפקולטה נערך בשיטת ה"מכרז" / "בידינג". הלוגיקה בשיטה זו היא ש
 .ביותר שוויוניתוהיא שיטה  טלאינטרנרישום זו מאפשרת רישום מכל מקום בעולם בו יש נגישות 

מספר ימים, תלמיד רשאי להירשם, להתחרט ולשנות את הרישום ללא הגבלה. הרישום בתקופת הרישום, הנמשכת 
 .האחרון, שיישמר על ידו, הוא הקובע

כאשר  דות שהקצה כל תלמיד לקורס מסוים.עם תום תקופת הרישום, נערכת בדיקה ממוחשבת של מספר הנקו
ו את הניקוד הגבוה ביותר. במקרים שבהם הביקוש גדול מהיצע המקומות שהוקצו לקורס, יתקבלו התלמידים שהקצ

ישובץ לקורס.  יקבע באופן אקראי מיהמחשב לניקוד הסגירה בקורס מסוים,  ניקוד זהה הקצה יותר מתלמיד אחד
 .נדחה, רשאי לשוב ולנסות להירשם לקורס במקצה השני תלמיד שרישומו

במצגת  מומלץ לצפותכמו כן, לפני הרישום  .לכל השנה (סמסטר א' וב') מידע אישי לתלמיד הרישום ייעשה דרך
  הדרכה על הבידינג

לרישום, כדי לוודא קליטת הוראת התשלום במערכת שבוע לפני היום הראשון   יש לבצע את תשלום שכר הלימוד עד
 בכרטיס אשראי, התשלום נקלט באותו היום (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר). כאשר משלמים

אם הינך זכאי/ת לפרס  וגם וניברסיטה)ממומן ע"י גורם כלשהו (כולל הא אם שכר הלימוד שלך גם (חובה זו חלה
למזכירת  אסמכתא לתשלום תלמיד ששילם את המקדמה, אך הכניסה לבידינג חסומה לו, ישלח במייל .לימודים)
 השנתון.

 

  מועדי הבידינג:

 רישום מקצה א'

 

 רישום מקצה ב' (ומקצה ראשון של תלמידי שנה א')

 

  

 סיום בידינג תחילת בידינג תואר ושנת לימוד

 10:00בשעה  09.09.20 11:00בשעה   07.09.20 תואר שני ושנה ד'

 10:00בשעה  14.09.20 11:00בשעה  10.09.20 שנים ב'+ג'

 סיום בידינג תחילת בידינג תואר ושנת לימוד

 10:00בשעה  23.09.19 11:00בשעה   16.09.20 כלל התלמידים
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על בסיס מקומות פנויים  הבחירה בהתאם לתוצאות המקצה הראשון,ניתן להוסיף או לשנות את  זה במקצה
 .)בלבד אחד (לתלמידי שנה א', יש מקצה בקורסים

 :תוצאות הרישום

 שעות מסיום הסבב המסוים. 48יתעדכנו באתר הבידינג תוך 

 

 הנחיות לרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז":

 יש לקרוא בעיון את סדרי הרישום והתקנון.

לקורסים יש לוודא שכל דרישות הקדם מולאו ושאין חפיפה בשעות הלימוד ובלוח בחינות המעבר בין בעת הרישום 
 .שעות ביממה 24מכל מקום,  באתר הבידינג וקשים. ניתן יהיה לבצע את הרישוםהקורסים המב

 

 םביטולי קורסי

 .""מידע אישי לתלמיד באמצעותסמסטר ל ובשבוע הראשון המקצה השניבמהלך  לבטל קורסיםניתן 

עבור קורסים שלא יבוטלו עד תום השבוע השני של הסמסטר, יחויבו הסטודנטים בשכר לימוד וזאת גם אם 
 .לא השתתפו בקורס
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