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מדריך חיפוש בקטלוג הקורסים
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
מדריך זה מציג את אופן חיפוש הקורסים הנלמדים תחת הפקולטה( .לרבות חיפוש קורסי חובה ,בחירה ,קורסים בשפה
האנגלית ( ,)GLPסמינרים ,קליניקות וסדנאות).
הרישום עצמו מבוצע תחת פורטל הסטודנטים (ראו מדריך נפרד).
לתהליך חיפוש הקורסים יש להיכנס ל"קטלוג הקורסים" של האוניברסיטה בלינק הבא:
https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
לשאלות בעניינים הקשורים לרישום יש לפנות למזכירות הסטודנטים של הפקולטה:

שם

תפקיד

עו"ד שירי כהנא
גב' אורית גל

עוזרת מנהלית לענייני סטודנטים
מרכזת תואר ראשון ואחראית תוכנית תואר
שני ב"משפט מנהלי אזרחי".
מרכזת תואר ראשון ואחראית תוכנית "תורת
השפיטה וניהול ההליך הפלילי"
מרכזת תואר ראשון מרכזת תואר שני
ב"משפטים ללא-משפטנים/יות" "תכנית משפט
ובריאות" ו"משפט וטכנולוגיה"

גב' רות עפרי
גב' אפרת בלפר

טלפון
כתובת דוא"ל
04-8249102 skahana@univ.haifa.ac.il
04-8240452 ogal@univ.haifa.ac.il
04-8240636 rofry@univ.haifa.ac.il
04-8249554 ebelfer@univ.haifa.ac.il

לשאלות נוספות בעניינים טכניים יש לפנות מרכז שירות ותמיכה לסטודנטים
בלינק הבא https://stud-hc.haifa.ac.il/he/

בהצלחה,
מזכירות הסטודנטים
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בעת הכניסה ללינק יש לבחור  >---פקולטה למשפטים ,וסמסטר רלוונטי.
https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses

בחירת
הפקולטה
למשפטים

חיפוש סמסטר-

סימון הסמסטר הרלוונטי

בסיום יש ללחוץ על כפתור "סינון נוסף"
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ייפתח החלון הבא:

*ניתן לצפות בכל סוגי הקורסים המועברים בפקולטה בסמסטר נבחר ללא הכנסת פרמטרים נוספים פרט לחוג וסמסטר.
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.1

חיפוש קורסי חובה
על מנת לצפות בקורסים המועברים באותה שנה ובאותו הסמסטר יש לבחור תחת שדה "אופן ההוראה" ו "רמה אקדמית"
את הפרמטרים הבאים:

בשדה "אופן ההוראה" -יש לסמן לקורס חובה יש לסמן ק"ח – קורס חובה

0

ובשדה "רמה אקדמית" -יש לסמן את הרמה האקדמית הנדרשת.
שימו לב בקורסי חובה הרמה האקדמית היא שנת הלימוד.
לדוגמא -רמה  = 1שנה א'
*ניתן לסמן בחירה מרובה של רמה אקדמית.
לדוגמא :סימון רמה  1ורמה  2בקובייה יאפשר הצגה של קורסי שנה א' ושנה ב'.
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בסיום לוחצים על כפתור סינון

תפתח רשימה של קורסים העונים על הפרמטרים שנבחרו לדוגמא:

.2

חיפוש קורסי בחירה
בעת חיפוש קורסי בחירה יש להשאיר את הפרמטרים העליונים שנבחרו -פקולטה וסמסטר.

בנוסף יש ללחוץ על כפתור

בשדה "אופן ההוראה" -יש לסמן שיעור ו/או ש"ת -שיעור תרגיל.
בחירה זו תציג את קורסי הבחירה המתקיימים בפקולטה למשפטים בסמסטר הנבחר.
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בשדה "רמה אקדמית" -יש לסמן רמה  2או  3או .4
*ניתן לסמן בחירה מרובה של רמה אקדמית.
לדוגמא :סימון של רמה  , 2רמה  3ורמה  4בקוביות יאפשר הצגה של כל קורסי הבחירה בסמסטר הנבחר.
הרמה האקדמית של הקורס תתבטא במספר שלו-
לדוגמא קורס" :משטר המקרקעין בישראל באזורי השליטה הישר"...
מס' הקורס יופיע 250.4162
המספר שיופיע אחרי המספר  250(250מיצג את מספר הפקולטה למשפטים) מציין את הרמה האקדמית.
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 .3חיפוש קורס באנגלית ()GLP
בעת חיפוש קורס באנגלית יש להשאיר את הפרמטרים העליונים שנבחרו -פקולטה וסמסטר.

בנוסף יש ללחוץ על כפתור
בשדה "אופן ההוראה" -יש לסמן אנג -הקורס מועבר בשפה האנגלית.
בחירה זו תציג את קורסי ה GLP -המתקיימים בפקולטה למשפטים בסמסטר הנבחר.

בשדה "רמה אקדמית" -יש לסמן רמה .4
*לידיעה – כל הקורסים המועברים תחת "אופן הוראה" אנג מוגדרים כרמה אקדמית .4
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 .4חיפוש סמינר
בעת חיפוש סמינר יש להשאיר את הפרמטרים העליונים שנבחרו -פקולטה וסמסטר.

בנוסף יש ללחוץ על כפתור
בשדה "אופן ההוראה" -יש לסמן ס' -סמינר.
בחירה זו תציג את הסמינרים המתקיימים בפקולטה למשפטים בסמסטר הנבחר.

בשדה "רמה אקדמית" -יש לסמן רמה .4
*לידיעה – כל הקורסים המועברים תחת "אופן הוראה" ס' מוגדרים כרמה אקדמית 4

.5

חיפוש סדנאות
בעת חיפוש סדנה יש להשאיר את הפרמטרים העליונים שנבחרו -פקולטה וסמסטר.

בנוסף יש ללחוץ על כפתור
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בשדה "אופן ההוראה" -יש לסמן סד-סדנה.
בחירה זו תציג את הסדנאות המתקיימות בפקולטה למשפטים בסמסטר הנבחר.

ובשדה "רמה אקדמית" -יש לסמן רמה  2או  3או .4
*ניתן לסמן בחירה מרובה של רמה אקדמית.
לדוגמא :סימון בקוביות רמה  , 2רמה  3ורמה  4יאפשר הצגה של כל הסדנאות בסמסטר הנבחר.
*לידיעה – כל הקורסים המועברים תחת "אופן הוראה" סד -מוגדרים כרמה אקדמית  2או  3או .4

למידע מורחב בעניין הקורס הנבחר
במידה והנך מעוניין/נת לקבל מידע מורחב אודות הקורס המוצג קיימות שתי אפשרויות:
האחת – למידע אודות תיאור הקורס ומרכיבי הציון יש ללחוץ על "סילבוס".
השנייה  -למידע אודות קבוצת הלימוד ,מרצה הקורס ,שעות הקורס ,מיקום השיעור ועוד יש ללחוץ על שורת "תיאור
הקורס".
 .1למידע אודות תיאור הקורס ומרכיבי הציון יש ללחוץ על "סילבוס"
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ייפתח החלון הבא:

 .2למידע אודות קבוצת הלימוד ,מרצה הקורס ,שעות הקורס ,מיקום השיעור ועוד יש ללחוץ על שורת "תיאור הקורס"

ייפתח החלון הבא:

