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 2016ספטמבר -, יוניוסמסטר קיץ, תשע" 
 

 גם בשנת הלימודים הנוכחית יופעל סמסטר קיץ תקני כחלק מתכנית הלימודים הרגילה. 
 סמסטר קיץ אינו חובה אלא אופציה בלבד.

 
אתר האוניברסיטה, בלשונית סטודנטים, הקיץ יפורסמו הן באתרי החוגים והן בהקורסים שילמדו בסמסטר 

 (ראה מסך מצורף)בקטלוג קורסים.
  
 

ב' ויהווה חלק משכר הלימוד המלא -שכר הלימוד בסמסטר קיץ, יהיה זהה לשכר הלימוד בסמסטר א' ו
 (למעט קורסי השלמות לתואר שני ושפות זרות).  לתואר

 
 רישום לקורסים: 

 מרבית קורסי סמסטר קיץ היו פתוחים להרשמה כבר בתקופת השינויים של סמסטר ב' 
 :ומועדי רישום לקורסי הקיץ תשע" 
 

    2016ליולי  42 – 6201 יוני 30 תקופת רישום ושינויים  לקורסי סמסטר קיץ *
      

 . יתנהל באמצעות פורטל הסטודנטים הרישום לקורסים
 בכל שאלה יש לפנות למזכירות חוג האם של הסטודנט/ית. 

 
 :יתנהלו בשתי תקופות לימודים והלימודים בסמסטר הקיץ תשע"

 )שש"ס בשבוע כל קורס 8(הקורסים יתקיימו במסגרת של  תקופה מקוצרת:
  2016ביולי  71 :תחילת לימודים
 . 2016 ספטמברב 02 :סיום לימודים
 2016 בספטמבר  16– 2016 בספטמבר 4 א: בחינות מועדי
 .2016 באוקטובר 30 – 6201 בספטמבר18: בחינות מועדי ב

 
 באתר החוג בו מתנהל הקורס ובפורטל.תקופת הלימוד מפורסמת -החוג) (עפ"י החלטתתקופה רגילה:
 .  6201ביולי  10 :תחילת לימודים
 . 6201בספטמבר  61 :סיום לימודים

  6201 ספטמברב 30 – 2016 ספטמברב 18  :בחינות מועדי א
 בתחילת סמסטר א', בתיאום מדור בחינות :  בחינות מועדי ב

 

 (אנא בדקו באתר החוגים)שימו לב: מתקיימים קורסים בתקופות לימוד שונות •

תקופת הלימודים, ימי הלימוד ושעות הלימוד מופיעים ליד שם הקורס בקובץ הקורסים שיפורסם באתר (
 ובאתר החוגים ).האוניברסיטה 

 
ניתן יהיה להירשם במסגרת סמסטר הקיץ גם לקורסים השייכים לחוגים אחרים כולל קורסי ערב בנוסף 
לקורסים מחוג האם של הסטודנט/ית. רישום לקורסים שאינם שייכים לתוכנית הלימודים הרשמית של 

 בו לומד הסטודנט.  חוג האםהחוג, מחייבים אישור 
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צעד של אוניברסיטת חיפה שנועד להקל על הסטודנטים  סמסטר הקיץ הוא עוד
  את פריסת לימודיהם במתכונת נוחה יותר

 

 
M:\Rector\לפרסום באתר "וסמסטר קיץ תשע\קטוררc 


