הרשמה לקורסים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים


ההרשמה מתבצעת באמצעות היועץ הווירטואלי ב"מערכת המידע לסטודנט" ,הנקרא
גם פורטל הסטודנט .הכניסה למערכת זו מתבצעת דרך אתר האקדמיה ,בכתובת:
 ,www.jamd.ac.ilדרך התפריט העליון "סטודנטים"  >-מערכות מידע  > -פורטל
הסטודנט .מי שלא יודע את הקוד הסודי שלו מתבקש לבצע שחזור סיסמא (הלינק
בעמוד הכניסה למערכת) והסיסמא תשלח לכתובת הדוא"ל שסיפק בעת הרישום.



לאחר ההזדהות ,במהלך תקופה ההרשמה ,תועברו אוטומטית למערכת הרישום
לשיעורים .אם אתם לומדים בכמה מסלולים ,יש להירשם לקורסים של כל אחד מהם
בנפרד ,דרך התפריט :רישום לקורסים.



ההרשמה היא חובה לשם קבלת ציון על קורסים ,הודעות ביטול ושינויים ,צפייה
בציונים ובמועדי מבחנים ,גישה לסביבת  Moodleומילוי משובים על השיעורים.
יש להירשם לקורסים עד לתחילת שנת הלימודים .מספר המקומות בקורסים מוגבל!
לאחר שתתמלא המכסה ,ההרשמה לקורס תיסגר ("כל הקודם זוכה").



ההרשמה אינה מסובכת ,וניתן להיעזר בסרטון ההדרכה הזה ,אליו אפשר לגשת גם
מלשונית העזרה בדף הרישום לשיעורים.
כשאתם בדף הרישום :לחיצה על אחד מתחומי הלימוד (בצדו הימני של המסך)
תציג את הקורסים השייכים אליו בשנה זו .אם קיים אייקון הדרכה בצורת סימן
שאלה "?" לצד שם התחום ,יש ללחוץ עליו ולפעול על פיו.
הקורסים יופיעו בתחתית הדף ,ממויינים לפי סמסטרים (סמסטר א' ,סמסטר ב',
וסמסטר ש'  -שנתי ,לקורסים שנתיים).
אם אתם לא בטוחים לגבי ההרשמה לקורס מסוים ,או שאתם מעוניינים במידע נוסף
לגביו ,נסו ללחוץ על הקישורית" :הצג פרטים" ואז על "למידע נוסף על השיעור".
התיאור ,במידה וקיים ,כולל פרטים שמסרו המורים על הקורס ,וכן את מקומו של
הקורס במערכת הלימוד שלכם.
שימו לב שלפעמים לא יופיעו קורסים לאחר לחיצה על תחום לימוד מסוים ,משום
שלא בכל תחום ניתנים קורסים בכל שנה אקדמית.



לחיצה על שם הקורס תראה את מקומו בתוך מערכת השעות השבועית ,ורק אז
תוכלו ללחוץ על כפתור הרישום אליו (בתחתית המסך).



תוכלו להתחרט ולהסיר קורסים שנרשמתם אליהם ,ע"י לחיצה על הקורס במערכת
השעות ואז על כפתור מחק שיעור (בתחתית המסך).



בסיום התהליך תוכלו להדפיס את המערכת בעזרת אייקון המדפסת בתפריט העליון.



אפשר לעבור לתצוגה של סמסטר מסוים (א' או ב') דרך הרשימה הנפתחת בראש
הדף .אם נרשמתם לקורס בסמסטר ב' ,תראו אותו ,רק בתצוגה של סמסטר ב'.



על תלמידי האקדמיה להשלים את חובות האנגלית שלהם במהלך השנתיים
הראשונות לתואר .במסך ההרשמה לקורסים ,לצד התחום "אנגלית" כתובה רמת
האנגלית שלכם :פטור ,מתקדם ,או בינוני .אם מופיע הכיתוב אנגלית רמתך,)0( :
אין במזכירות מידע על רמת האנגלית שלכם ,ויש להסדיר את העניין כדי לקבל את
התואר .אם מופיעה רמת האנגלית ,יש להירשם לקורס המתאים מתחום האנגלית.



במהלך ההרשמה ולפניה ,כדאי להיעזר בתוכנית הלימודים של החוג שלכם ,וכן לעיין
במערכת השעות באתר.



טיפול בבעיות ובבקשות מיוחדות:
א .בקשות אקדמיות הנוגעות להשתתפות בקורסים החורגים מתכנית הלימודים,
התנגשות שיעורים ובקשות אחרות בנושאי מערכת יש להגיש באופן מסודר דרך
פורטל הסטודנט בתפריט :אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – "בקשות
חריגות לגבי מערכת השעות" .הבקשה תגיע למזכיר האקדמי ,גב' מיכל גולני,
וחיווי רשמי על קבלה או דחייה ישלח אליכם בדוא"ל וכן יופיע לצד הבקשה.
ב .תלמידים שהמערכת חסומה בפניהם בשל חובות כספיים ,נדרשים להסדיר את
ענייניהם מול מדור שכ"ל ,בטלפון.02-6759937/8 :
ג .לגבי בעיות טכניות ,ניתן ליצור עם קשר עם יובל רענן.yuval@jamd.ac.il :

הערות למוסיקאים:
 .1ישנם שיבוצים שנעשים על ידי המזכירות האקדמית ולא תוכלו לשנותם:
א .השיעור היחידני שלכם.
ב .שיעורי פיתוח שמיעה ותורת המוסיקה לנגנים קלאסיים ולתלמידי חינוך מוסיקלי
בשנים א' ו-ב'.
ג .שיבוץ הנגנים הקלאסיים לתזמורת (תואר ראשון ושני).
 .2קורסים נוספים שלא תוכלו להירשם אליהם הם כאלו התלויים באודיציות ,כגון:
מוסיקה קאמרית ,המקהלה הקאמרית ,פסנתר משנה וסדנאות רב-תחומיות.
 .3ההרשמה למבחני האזנה נעשית דרך המערכת והיא באחריותכם .מכיוון שמדובר
בשיעור ללא מועד ספציפי ,לאחר שנרשמתם לא תראו אותו במערכת השעות ,אלא
בלשונית "שיעורים ללא מועד" (בתפריט העליון מצד שמאל).
הערה לרקדנים:
ההרשמה לשיעורי בלט קלאסי ומחול מודרני (רמות  1עד  )4בכל שנות הלימוד היא
באחריות המזכירות האקדמית .גם ההרשמה לאנסמבל רקדני האקדמיה תלויה באודיציות
ולא מתבצעת דרך המערכת.
בברכת שנה טובה והצלחה בלימודים!

