לוח שנת הלימודים תשע"ו 6102 - 6102
סמסטר א' (חורף)

יום א'  - 08.01.02יום ו' 02.0.02

בחינות – מועדי א'
מועדי ב'

יום א'  - 71.7.71יום ו'  5( 71.2.71שבועות)
יום א'  - 27.2.71יום ו'  4( 71.3.71שבועות)

סמסטר ב' (אביב)

יום א'  - 60.6.02יום ה' * 02.2.02

בחינות – מועדי א'
מועדי ב'

יום א'  - 71.1.71יום ו'  5( 22.1.71שבועות)
יום א'  - 24.1.71יום ו'  4( 71.1.71שבועות)

חגים וחופשות בסמסטר ב':
ערב פורים
פורים
פסח
ערב יום השואה
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
יום הזיכרון לחללי צה"ל
יום העצמאות
חופשת שבועות
יום הסטודנט

הלימודים יסתיימו בשעה 71:11
ויום ו' 25.3.71
עד יום ו' ( 21.4.71ועד בכלל)
הלימודים יסתיימו בשעה 71:11
הלימודים יסתיימו בשעה 71:11

יום ד' 23.3.71
יום ה' 24.3.71
מיום א' 71.4.71
יום ד' 4.5.71
יום ג' 71.5.71
יום ד' 77.5.71
יום ה' 72.5.71
יום א' 72.1.71
יום ה'  -טרם נקבע .הלימודים יסתיימו בשעה ( 71:11ב75.2.71-
נשלחה הודעה בשם פרופ' י .עדן (לבקשת האגודה) שיום הסטודנט
יתקיים ביום ה'  21.5.71ויהיה יום חופשה מלא מלימודים .ביום ד' 25.5
לא תיבדק נוכחות משעה .)71

* מסגרת הלימודים בסמסטר ב' והתאמה ל 03-מפגשים:
הסמסטר מסתיים ביום א' 21.5.71
לשיעורים המתקיימים בימי א'
הסמסטר מסתיים ביום ב' 31.5.71
לשיעורים המתקיימים בימי ב'
הסמסטר מסתיים ביום ג' 37.5.71
לשיעורים המתקיימים בימי ג' עד השעה 71:11
הסמסטר מסתיים ביום ג' 1.1.71
לשיעורים המתקיימים בימי ג' משעה 71:11
הסמסטר מסתיים ביום ד' 1.1.71
לשיעורים המתקיימים בימי ד' עד השעה 71:11
שיעורי השלמה ביום א'  5.1.71וביום ד' 75.1.71
לשיעורים המתקיימים בימי ד' משעה 71:11
שיעור השלמה ביום ה' 71.1.71
לשיעורים המתקיימים בימי ה'
שיעורי השלמה ביום ב' 1.1.71
לשיעורים המתקיימים בימי ה' משעה 71:11
הסמסטר מסתיים ביום ו' 71.1.71
לשיעורים המתקיימים בימי ו'
סמסטר ג' (קיץ)
כלכלה  /מדעי ההתנהגות
שיעורי השלמה ובחינות

יום א'  – 62.2.02יום א' 08.9.02
יפורסמו בנפרד

סמסטר ג' (קיץ)
מנע"ס  /משפטים  /מדעי המחשב  /עיצוב פנים

יום א'  – 61.0.02יום א' 08.9.02

בחינות – מועדי א'
מועדי ב'

יום ב'  71.1.71עד יום ו' 21.71.71
יום א'  - 31.71.71יום ו' 25.77.71

חגים וחופשות בסמסטר קיץ:
תשעה באב

יום א' 74.1.71

פגרה:

יום א'  – 27.1.71יום ו' ( 21.1.71הקמפוס סגור)

במהלך הטקסים לא יתקיימו לימודים ובחינות
טקסי זיכרון -
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
יום א'  25.71.75בשעה 77:31
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום ה'  5.5.71בשעה 71:11
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
יום ג'  71.5.71בשעה 73:31
פתיחת שנת הלימודים תשע"ז

יום א' 31.01.6102

הערות:
 .0הקמפוס ייסגר לשבוע בין התאריכים  60.8.02ל.62.8.02-
 .6לא יתקיימו בחינות במועדים ספציפיים :לאחר יום כיפור; תענית אסתר; ערב יום השואה – לאחר השעה ;02:11
ערב יום הזיכרון – לאחר השעה  ;02:11ערב תשעה באב לאחר השעה  ;00:11י"ז בתמוז; תשעה באב.
 .3יתכנו שינויים בלוח השנה האקדמי .השינויים יתפרסמו באתר המסלול האקדמי ובמידענט.

