הפקולטה למשפטים
Faculty of Law
كلية الحقوق
מזכירות סטודנטים
אוגוסט 2020
לכבוד
תלמידי שנה ב'
תלמיד/ה יקר/ה,
מועד פתיחת שנת הלימודים לשנה"ל תשפ"א הינו ה–  .18.10.2020להלן מספר הנחיות בנוגע לרישום לשנת
הלימודים:
 .1רישום באמצעות האינטרנט
אם החוזר אותו קיבלת ומערכת השעות אינם תואמים לשנת הלימוד שאותה תתחיל אנא צור קשר עם
שירי כהנא ,ע.מינהלי לראש החוג ע"מ להסדיר זאת ,במייל skahana@univ.haifa.ac.il
ניתן לראות החוזרים של כל השנים ומערכות השעורים באתר הפקולטה -לוח מודעות -עדכוני ידיעון.
הרישום הממוחשב לשנת הלימודים תשפ"א ייערך באמצעות הפורטל .ההנחיות לרישום מפורטות באתר
האוניברסיטהhttps://www.haifa.ac.il/index.php/he/ :
הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם יחל הרישום עצמו.
החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יוכל כל תלמיד להיכנס לאתר האוניברסיטה ולצפות בזמני הרישום
האישיים שהוקצו לו לצורך עריכת המערכת לשנת הלימודים תשפ"א בלשונית "מועדי רישום" .רק
בתאריכים אלה יוכל התלמיד להיכנס לאתר ולרשום עצמו לקורסים או לחילופין לערוך שינויים במערכת
שכבר הקליד .התאריכים שהוקצו לכל תלמיד אינם ניתנים לשינוי.
www.haifa.ac.il
סטודנטים
מידע ושירותים לסטודנט
הזדהות
מידע לסטודנט
רישום סמסטריאלי
שימו לב :יש לשלם שובר התשלום הראשון עשרה ימים לפחות לפני ביצוע הרישום הממוחשב.
רק תלמידים ששילמו תשלום ראשון ותשלומם נקלט במערכת יוכלו לבצע רישום ממוחשב.
מי ששלם השובר בסמוך למועד הרישום מתבקש להעביר הקבלה בפקס ישירות למדור שכ"ל
 04 - 8249989ולוודא שהתשלום נקלט.

בדקות הראשונות של הרישום יש בד"כ עומס והמערכת איטית.
אם יהיה צורך יועלו הנחיות ללוח המודעות של הפקולטה .אנא עקבו אחר הודעות שיפורסמו בזמן
הרישום.
ייתכנו שינויים/תוספות בקורסים מהמפורט בידיעון .אנא בדקו בלוח המודעות של הפקולטה בלשונית
"עדכוני ידיעון" לפני התחלת ביצוע הרישום לקורסים.
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 .2שיעורי חובה
מצורפות טבלאות המרכזות שעות הלימוד .לקורסים הנלמדים בשתי מתכונות -רגילה או מורחבת כגון
דיני תאגידים ,דיני נזיקין ,דיני עבודה וכו'.
יש להירשם לאחת מהקבוצות על בסיס מקום פנוי.
 .3איסור חפיפה  -על פי תקנון הפקולטה חל איסור על רישום לקורסים החופפים (באופן חלקי או מלא)
בשעות הלימוד שלהם .רישום כזה לא יקנה לתלמיד כל זכות בקורס.
 .4חלון פקולטטי -ימי ג' בין השעות  12:00-14:00וימי א' בין השעות .16:00-20:00
שעות אלה מיועדות לפעילות הפקולטה .אין להירשם לשיעורים המתקיימים בשעות אלו.
 .5מכסת ניקוד זכות בשנת לימודים ובסמסטר-במסלול לימודים חד חוגי  42נק' זכות ולא יותר מ 26-נק'
בסמסטר ,במסלול תכנית משותפת עד  32נק' זכות .המערכת לא תאפשר חריגה ממכסת נקודות הלימוד.
 .6קורסי בחירה לא משפטיים
החל משנה ב' תלמידי הפקולטה שאינם לומדים בתכניות משותפות רשאים לבחור קורסים הניתנים
בחוגים השונים באוניברסיטה ובמכסה שלא תעלה על  14נקודות זכות (חובה ללמוד עוד  2נקודות מ"דרך
הרוח" בנוסף ל"תולדות הרעיון המדיני" ולכל היותר מותר ללמוד עד  4נקודות של דרך הרוח מתוך 14
הנקודות החוץ משפטיות המותרות) .לא יילמדו קורסים הנלמדים במסגרת לימודי תעודה או לימודים
שאינם לתואר ,לא יילמדו סדנאות או קורסים בעלי תוכן משפטי .כמו כן סמינר שיילמד מחוץ לפקולטה
לא יהווה תחליף לסמינר משפטי.
ניתן להירשם לקורסים המוצעים ע"י חוגים אחרים באופן רגיל של רישום לקורס באמצעות האינטרנט.
במקרים שלא ברורה סיבת דחיית הקורס על ידי המערכת הממוחשבת ,ניתן יהיה להגיש בקשה למזכירות
תלמידים בצירוף תיאור הקורס המבוקש ואישור מרכזת החוג הרלוונטי.
שימו לב ,כי המערכת הממוחשבת מאפשרת להירשם לקורסים ללא בדיקת חפיפה וללא בדיקה מלאה
של השלמת חובות שנים קודמות .בתום הרישום תתבצע ביקורת.
יש להירשם עפ"י ההנחיות שלהלן ועל פי תקנון הפקולטה .הקפידו על תנאי המעבר בין השנים כמפורט
בתקנון (סעיף .)6
סטודנט אשר יירשם בניגוד להנחיות אלו ושלא עפ"י תקנון הפקולטה יינקטו כנגדו צעדים משמעתיים
ובכלל זה יימחקו כל הקורסים שאליהם נרשם ללא מתן התראה על כך.
שימו לב ,מחיקת קורסים יכולה להיעשות גם בעת מעמד סגירת תואר/אישור התמחות.
על מנת להימנע ממצבים כאלו אנא הירשמו כנדרש.
למען הסר כל ספק ,כל האחריות על מילוי כל ההוראות בדבר הרישום לשיעורים חלה על התלמיד !
בתקופת הרישום ניתן יהיה לערוך בירורים בטלפונים,04-8240452 ,04-8240636 ,04-8249102 :
04-8249554

אנו מאחלים לכם הצלחה בלימודים!
צוות מזכירות הפקולטה למשפטים
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