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 מחקר ופיתוח  

 תכנון תהליך הייצור

 הנדסה ובקרה על ייצור

 ניטור וטיפול סביבתיים

 

 תהליך ביולוגי
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היא המאה של הביוטכנולוגיה 21-המאה ה 
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איתור וייצור מקורות אנרגיה ביולוגיים  
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 השקעות בביוטכנולוגיה

“2007 a banner year for biotech” NATURE BIOTECHNOLOGY, 2008 



 האוניברסיטה היחידה שמעניקה  –ג "אב

 תואר ראשון בהנדסת ביוטכנולוגיה
 

 ביולוגיהעם בסיס מוצק במהנדסי תהליך חינוך והכשרת  

 .טק-הביו תעשייתשישתלבו ב
 

 שיעסקו  חוקרים לאקדמיה ומרכזי פיתוח חינוך והכשרת

 .במחקרים בנושאי הנדסת ביוטכנולוגיה
 

טק-המחלקה מעודדת את הקשר עם תעשיית הביו   

 סגרת פרויקט הגמרבמ –כבר במהלך הלימודים  

 (מהפרויקטים 50%) 

 



 תארים ושנות לימוד

 תואר ראשון - B.Sc. 

 ז"נק  160, שנים 4 , מוסמך במדעי ההנדסה◦

 ,ביוטכנולוגיה רפואית :  מסלולים◦

 ביוטכנולוגיה סביבתית     

 ביופיזיקלית ננוביוטכנולוגיה   
 

 תואר שני - M.Sc. 

 ז"נק 36, שנתיים, מגיסטר במדעי ההנדסה◦

תואר שני מהיר למצטיינים   

 (לתיזהפרויקט הגמר הופך )  שנים מתחילת הלימודים 5תוך ◦

 תואר שלישי– Ph.D. 

 מחקר, שנים 4, דוקטור לפילוסופיה◦

 תואר שלישי ישיר למצטיינים- Ph.D. 

 

 



 מסלולים למצטיינים

תואר שני מהיר 

 

מסלול ישיר לדוקטורט 

 

 שני  )מסלולי לימוד משולבים עם מחלקות אחרות

 (תארים



 .B.Scתכנית הלימודים בתואר הראשון 

 

 







השתלבות המהנדסים שלנו בתעשיית 

  הביוטכנולוגיה בארץ

 

BTG 

http://www.quarkbiotech.com/serve/mainsite/homepage.asp
http://www.agisgroup.com/default.asp
http://www.hazera.co.il/hebrew/default1.htm
http://www.sigmaaldrich.com/Brands/Sigma.html
http://www.pfizer.com/main.html


 



 אינפורמציה נוספת וחוויות סטודנטים

עמדת סטודנטים 

 (תלמידת תואר שלישי)יעל ליבס ◦

 (תואר שני במסלול המהיר)אורלי שנקר ◦

 (תלמידת תואר שלישי)ענבל צרפתי ◦

אתר המחלקה :www.bgu.ac.il/BioTech 

  

דואר אלקטרוני: 

 rvago@bgu.ac.ilרזי וגו ' פרופ-ראש המחלקה◦

 biotech@bgu.ac.il: מזכירות המחלקה◦
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