
 

 

   

 

 

23.7.2020 

   ןאל: תלמידי שנה ד' תואר ראשו

 ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי ההנדסה  יו"ר  – דביר שבתאיפרופ' מאת: 

   

 ,  םתלמידי שנה ד' שלו

 הנדון : סיום תואר ראשון בפקולטה למדעי ההנדסה  

   

   סגירת תוארא. 

 . להגיש בקשה לסיום חובותלתואר יש  ןהאחרו ןקבלת הציו םע .1

 ההנדסה בכתובת:את הבקשה יש להגיש במערכת הטפסים באתר הפקולטה למדעי 
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הטיפול בסגירת  ךמש .אישור זכאות לתואר ם, יונפק עבורכלאחר בדיקה וטיפול בבקשה 

 נובמבר.  ףהוא סו לסגירת תוארלבקשה  ןהמועד האחרו לכך-. איםימי םכחודשיי ךתואר אור

המחייבים טיפול נוסף:  םכי הסתיימו כל התהליכי דקובאנא  ,התוארתבקשו לסגור את  םרבט .2

  .ם וכדומהשקבלת םעל ציוני םיערעורול םתשובות לבקשות סטודנט שהגשת קבלת לדוגמא,

  או באישור הזכאות לתואר. םהציוני ןלא ייעשה כל שינוי בגיליו תוארלאחר סגירת ה

, חובות לספרייה וחובות למחלקה. םלהסדיר חובות כספיי םמתבקשי ם, אתםלימודיכ םסיו םע .3

 . םחובותיכ םלא תוכלו לקבל אישור זכאות לתואר, כל עוד לא הסדרת

של  םנובמבר, לא ייכללו ברשימות הבוגרי ףלאחר סו התואראשר יבקשו לסגור את  םתלמידי .4

 ולא בטקס הבוגרים הקרוב. המחזור הנוכחי

   

   וארת םחובות לסיו ב.

נק"ז לתואר. לא יאושרו כל  160בהתאם להנחיית הרקטור על כל תלמיד להשלים לפחות  .1

 חריגות בנושא זה.

 םשל המחלקה והמגמה במלואה, לפי השנה בה התקבלת םאת תכנית הלימודי םלהשלי םעליכ .2

 מפורש.  ןבאופ בכתבאושר אחרת  ם( אלא אם)שנת החוזה שלכ םללימודי

שהדבר אושר  וודאו, ם שלכםמקצוע שנדרש בתכנית הלימודי םמקצוע אחר במקו םלמדת םא .3

 את התואר.  ם, לא תוכלו לסייףמקצוע מחלי םלא למדת ם. אבכתב ע"י ועדת ההוראה

במחלקה אחרת או במוסד אחר,  םקוד םלאחר שלמדתם במחלקתכ םללימודי םבמידה והתקבלת .4

ם, או שהוחלט לפטור בעת הקבלה ללימודי םשלילה םכל המקצועות שנדרשתאת  םוודאו שהשלמת

 .( 600)קוד בקורס פטור  םדווח לכו אתכם מחובה מסוימת
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)קוד זה " פטור" במקצוע ם ", או כי דווח לכ'ב םאנגלית ברמת  "מתקדמי םלוודא שלמדת םעליכ .5

 אותו במסגרת אחרת.  םהשלמתו במידה ( 600

 םלאוניברסיטה, עליכ םשקדמו לקבלתכ םבטווח חמש השני ץלאר םועלית םחדשי םעולי םאת םא .6

 את התואר.   םלימודי עברית ברמה ו' על מנת לסיי םלהשלי

   

    גמר פרויקט .ג

 ם. עליכיקט הגמר חייבים להגיע לפקולטה לכל המאוחר עד סוף ספטמבר, ציוני פרובהתאם לנוהל .1

 בזמן. םלאפשר העברת הציוניבמועד שנקבע במחלקה במטרה  את הפרויקט למנחים להגיש

לימוד  שכר םולשלבשנה העוקבת  לפרויקטשוב  םלהירש ם,יחייב אתכ הפרויקטאיחור בהגשת  .2

  (.400)מעבר ל % ףנוס

הגשת טיוטה  ים עלהמנח םע םתאמת םא ,ן. לכםזמניי םציוני םלא קיימילנהלי הפקולטה  םבהתא .3

 היימסר לפקולטה רק לאחר הגשת הגרס ןשהציו, וודאו ןלהערות לפני הגשת הנוסח הסופי המתוק

הסופית שתאושר על ידי המחלקה, הוא המועד  העל הגרס ןהסופית. זכרו שמועד העברת הציו

 הפרויקט.   ןהקובע של הגשת ציו

   

   םמקצועות עודפי .ד

   מקצועות רשות .1

מקצועות  .להחליט מראש על מקצועות בחירה שיוכרו כמקצועות "רשות" םיכולת םלימודיכ ךבמש

 םהציוני ןבגיליו םמופיעי םה ך, אםהשוני םלא שוקללו בממוצעי םחלק מהתואר, ה םאלה אינ

 כולל םעודפי ם. קורסיםמתקדמי םלתארי ם. קורס רשות הוא תנאי להכרה במקצוע זה בלימודיםשלכ

 לאשר מקצועות רשות בדיעבד.   ןניתלא גמול השתלמות.  קבלת ךלצור םקורסי רשות מוכרי

   

 םעודפימקצועות  .2

במספר  םשלמדת םכלליי םאו לימודי ם, תוכלו להגדיר מקצועות בחירה רגיליםקבלת כל הציוני םע

לא  ך, אוהשנתיי מקצועות אלו שוקללו בממוצע הסמסטריאל". םגדול מהנדרש, כמקצועות "עודפי

 .   המצטבר לתוארישוקללו בממוצע 

במחלקה בהתייחס לממוצע  ם: הצטיינות בתואר נקבעת על פי אחוז מכלל הבוגריםלתשומת לבכ

   המצטבר בלבד.

 םבדקו היטב את הטפסי ןעל סגירת התואר. לכ םלאחר שהודעת םוכלו להגדיר מקצועות עודפילא ת

 לסגירת תואר. םמעבירי םשאת

 

 

 הצטיינות בתואר .ה



 םבאישורי הזכאות לא תירש ןלכ .במחלקה יחסי לשאר בוגרי המחזור ןמוגדרת באופ הצטיינות בתואר

 רק בתעודת הבוגר.   תצויןההצטיינות, והיא 

 .כםשל םבשאלות נוספות תוכלו לפנות באמצעות דוא"ל לרכזת הסטודנטי

 

 

 םימתקדמ םאת האפשרויות ללימודי ןלבחו םשבכ םלמצטיינילהציע וברצוני לנצל הזדמנות זו 

 ך.הדר בבחינות ובהמשךהצלחה  םבאוניברסיטה ובפקולטה בפרט ולאחל לכולכ

 

 

 

 בברכה, 

 דביר שבתאיפרופ' 

 ועדת ההוראה הפקולטיתיו"ר 

 

 

 

 

 


