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אל :תלמידי שנה ד' תואר ראשון
מאת :פרופ' אורן שדות – יו"ר ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי ההנדסה
תלמידי שנה ד' שלום,
הנדון  :סיום תואר ראשון בפקולטה למדעי ההנדסה
א .סגירת תואר
 .1עם קבלת הציון האחרון לתואר יש להגיש בקשה לסיום חובות.
את הבקשה יש להגיש במערכת הטפסים באתר הפקולטה למדעי ההנדסה בכתובת:
http://www.eng.bgu.ac.il/forms/login.php
לאחר בדיקה וטיפול בבקשה ,יונפק עבורכם אישור זכאות לתואר .משך הטיפול
בסגירת תואר אורך כחודשיים ימים .אי-לכך המועד האחרון לבקשה לסגירת תואר
הוא סוף נובמבר.
 .2בטרם תבקשו לסגור את התואר ,אנא בדקו כי הסתיימו כל התהליכים המחייבים
טיפול נוסף :לדוגמא ,קבלת תשובות לבקשות סטודנט שהגשתם ולערעורים על ציונים
שקבלתם וכדומה.
לאחר סגירת התואר לא ייעשה כל שינוי בגיליון הציונים או באישור הזכאות לתואר.
 .3עם סיום לימודיכם ,אתם מתבקשים להסדיר חובות כספיים ,חובות לספרייה וחובות
למחלקה .לא תוכלו לקבל אישור זכאות לתואר ,כל עוד לא הסדרתם חובותיכם.
 .4תלמידים אשר יבקשו לסגור את התואר לאחר סוף נובמבר ,לא ייכללו ברשימות
הבוגרים של המחזור הנוכחי ולא בטקס הבוגרים הקרוב.
ב .חובות לסיום תואר
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.2
.3

.4

.5

בהתאם להנחיית הרקטור על כל תלמיד להשלים לפחות  160נק"ז לתואר .לא יאושרו כל
חריגות בנושא זה.
עליכם להשלים את תכנית הלימודים של המחלקה והמגמה במלואה ,לפי השנה בה
התקבלתם ללימודים (שנת החוזה שלכם) אלא אם אושר אחרת בכתב באופן מפורש.
אם למדתם מקצוע אחר במקום מקצוע שנדרש בתוכנית הלימודים שלכם ,וודאו שהדבר
אושר בכתב ע"י ועדת ההוראה .אם לא למדתם מקצוע מחליף ,לא תוכלו לסיים את
התואר.
במידה והתקבלתם ללימודים במחלקתכם לאחר שלמדתם קודם במחלקה אחרת או
במוסד אחר ,וודאו שהשלמתם את כל המקצועות שנדרשתם להשלים בעת הקבלה
ללימודים ,או שהוחלט לפטור אתכם מחובה מסוימת ודווח לכם פטור בקורס (קוד . )600
עליכם לוודא שלמדתם אנגלית ברמת "מתקדמים ב'" ,או כי דווח לכם " פטור" במקצוע
זה (קוד  )600במידה והשלמתם אותו במסגרת אחרת.

 .6אם אתם עולים חדשים ועליתם לארץ בטווח חמש השנים שקדמו לקבלתכם לאוניברסיטה,
עליכם להשלים לימודי עברית ברמה ו' על מנת לסיים את התואר.
ג .פרויקט גמר
 .1בהתאם לנוהל ,ציוני פרויקט הגמר חייבים להגיע לפקולטה לכל המאוחר עד סוף ספטמבר.
עליכם להגיש את הפרויקט למנחים במועד שנקבע במחלקה במטרה לאפשר העברת
הציונים בזמן.
 .2איחור בהגשת הפרויקט ,יחייב אתכם להירשם שוב לפרויקט בשנה העוקבת ולשלם שכר
לימוד נוסף (מעבר ל .)400%
 .3בהתאם לנהלי הפקולטה לא קיימים ציונים זמניים .לכן ,אם תאמתם עם המנחים על
הגשת טיוטה להערות לפני הגשת הנוסח הסופי המתוקן ,וודאו שהציון יימסר לפקולטה
רק לאחר ה גשת הגרסה הסופית .זכרו שמועד העברת הציון על הגרסה הסופית שתאושר
על ידי המחלקה ,הוא המועד הקובע של הגשת ציון הפרויקט.
ד .מקצועות עודפים
 .1מקצועות רשות
במשך לימודיכם יכולתם להחליט מראש על מקצועות בחירה שיוכרו כמקצועות "רשות".
מקצועות אלה אינם חלק מהתואר ,הם לא שוקללו בממוצעים השונים ,אך הם מופיעים
בגיליון הציונים
שלכם .קורס רשות הוא תנאי להכרה במקצוע זה בלימודים לתארים מתקדמים .קורסים
עודפים כולל קורסי רשות מוכרים לצורך קבלת גמול השתלמות .לא ניתן לאשר מקצועות
רשות בדיעבד.
 .2מקצועות עודפים
עם קבלת כל הציונים ,תוכלו להגדיר מקצועות בחירה רגילים או לימודים כלליים שלמדתם
במספר גדול מהנדרש ,כמקצועות "עודפים" .מקצועות אלו שוקללו בממוצע הסמסטריאלי
והשנתי ,אך לא ישוקללו בממוצע המצטבר לתואר.
לתשומת ליבכם :הצטיינות בתואר נקבעת על פי אחוז מכלל הבוגרים במחלקה בהתייחס
לממוצע המצטבר בלבד.
לא תוכלו להגדיר מקצועות עודפים לאחר שהודעתם על סגירת התואר .לכן בדקו היטב את
הטפסים שאתם מעבירים לסגירת תואר.

ה .הצטיינות בתואר
הצטיינות בתואר מוגדרת באופן יחסי לשאר בוגרי המחזור במחלקה .לכן באישורי הזכאות לא
תירשם ההצטיינות ,והיא תצוין רק בתעודת הבוגר.
בשאלות נוספות תוכלו לפנות באמצעות דוא"ל לרכזת הסטודנטים שלכם.

ברצוני לנצל הזדמנות זו ולהציע למצטיינים שבכם לבחון את האפשרויות ללימודים מתקדמים
באוניברסיטה ובפקולטה בפרט ולאחל לכולכם הצלחה בבחינות ובהמשך הדרך.

בברכה,
פרופ' אורן שדות
יו"ר ועדת ההוראה הפקולטית

