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בניית מערכת שעות תשע"ח
חשוב! בניית מערכת מתאפשרת רק לאחר תשלום מקדמת שכר לימוד
בשנת הלימודים תשע״ח בניית המערכת תתבצע ע"י הסטודנטים ברישום לחבילת שיעורים.
"חבילה שעורים" מכילה את כל השיעורים המותאמים לסטודנטים ,לפי השנתון אשר מגדיר את מתווה תכנית
הלימודים בפריסה של ארבע שנות לימוד.
המערכת בנויה ע״פ פריסת התכנית בשנתון ,כך שקורסי שנה א' מוצעים לתלמידי שנה א' ,קורסי שנה ב' מוצעים
לתלמידי שנה ב' וכן הלאה.
לתשומת לבך,
 .1חשוב להדפיס את השנתון הרלוונטי מתוך האתר ,למפות ולוודא שסיימת את חובות הלימודים בכל שנה.
 .2מחיקת קורס דרך פלטפורמת "רישום לקורסים" במידע האישי במידע האישי תגרום למחיקת כל החבילה ולכן
ביטול רישום לקורס מסויים מתוך המערכת מתאפשרת ע"י שליחת מייל עם פרוט הבקשה לרכזת הסטודנטים
הרלוונטית בזמן תאריכי ייעוץ או בתקופת שינויים.
לתשומת לבך ,במקרה בו בטלת קורס ,השלמתו בשנים הבאות לא תתאפשר בחפיפה עם קורס חובה אחר
ולכן ,חשוב שתבחן אופציה זו לפני ההחלטה להעביר בקשה למחיקת קורס אליו נרשמת במסגרת
החבילה.
 .3ישנם מסלולים עם מספר חבילות לבחירה ,העדפה ובחירה בחבילה אחת על פני אחרת הינה על בסיס מקום
פנוי בקורסים המאוגדים בחבילה.
 .4נוסף לרישום לחבילה ,עליך להירשם:
א .קורסי אנגלית לפטור.
להזכירך ,סטודנט מחוייב להשלים את חובותיו באנגלית ולהגיע לרמת "פטור" באנגלית עד סוף שנה ב'.
ב .קורסי מעורבות חברתית  -פרטים אודות הקורסים המוצעים בשנת תשע"ח באתר המכללה > עמוד דיקן
סטודנטים
ג .קורסי עברית לסטודנט שרמתו בעברית (ע"פ סיווג פסיכומטרי /בגרות בלשון והבעה) בינונית ומטה-
הרשמה מבוצעת ע"י רכזת הסטודנטים באופן אוטומטי לכל הסטודנטים הנדרשים לכך בשנים א' ו-ב'.
ד .קורסי פדגוגיה ,עבודה מעשית ,פרויקט יישומי -הרשמה מבוצעת ע"י רכזת הסטודנטים באופן אוטומטי
ה .קורס יישומי מחשב -הרשמה מבוצעת ע"י רכזת הסטודנטים באופן אוטומטי
 .5שים לב לקורסים מקוונים המאוגדים בחבילה ,יופיעו במסך רישום לקורס בתצוגה תחת כפתור "קורסים ללא
מועד"
 .6הרישום לקורסים יתבצע בהתאם לתאריכים שמפורסמים באתר המכללה (סטודנטים ← בית ספר לחינוך←
רישום לקורסים תשע"ח).
תאריכי תקופת שינויים סמסטר א'29.10-10.11.17 -
 .7בחירת חבילת שיעורים -מסך רישום לקורסים > בחירת החבילה המוצעת > לחיצה על כפתור "רישום".

מוקד תמיכה ברישום לקורסים פועל במועדי הרכבת המערכת בין השעות  09:00-13:00בטלפון 08-8588165

tmicha_h@ACHVA.AC.IL
בכל בעיה בנושא מערכת השעות ניתן לפנות לרכזות הסטודנטים ולמוקד התמיכה.
במקרה שאין מענה ,מפאת עומס הפעילות ,נא השאר הודעה או שלח מייל ונציג יחזור למתן פתרון.
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