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   ןשנה ד' תואר ראשו תלמידיאל: 

 מאת: פרופ' ליאור רוקח

   

 ,   שלום רב

   

   הנדסהפקולטה למדעי הב ןתואר ראשו םסיו:  ןהנדו

   

   

   סגירת תוארא. 

התיק יועבר לבדיקה, בעקבותיה  .בקשה לסגירת תוארלתואר יש לבקש  ןהאחרו ןקבלת הציו םע .1

המועד . םימי  םכחודשיי ךהטיפול בסגירת תואר אור ךאישור זכאות לתואר. מש םיונפק עבורכ

את הבקשה יש להגיש במערכת הטפסים באתר . נובמבר ףסוהוא  לסגירת תוארלבקשה  ןהאחרו

הציונים הסופיים ה בטופס סגירת תואר מיד עם דיווח כל הפקולט
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, ולא ניתן יהיה לטפל בבקשותיכם בפקולטה ם, תחדלו להיות תלמידיתוארסגירת ה לאחר .2

כי הסתיימו כל היטב הקפידו לבדוק  ,התוארתבקשו לסגור את  םבטר ן. לכלאחר מכן

או  םהתקבלו תשובות לבקשות סטודנט שהגשת המחייבים טיפול נוסף: לדוגמא, םהתהליכי

  .ם, וכדומהמקצועות עודפי כי דאגתם להגדיר ,םשקבלת םעל ציוני םלערעור

 או באישור הזכאות לתואר. םהציוני ןלא ייעשה כל שינוי בגיליותואר לאחר סגירת ה

  

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

 . םלמחלקה. לא תוכלו לקבל אישור זכאות לתואר, כל עוד לא הסדרת חובותיכ

 

 םנובמבר, לא ייכללו ברשימות הבוגרי ףלאחר סוהתואר אשר יבקשו לסגור את  םתלמידי .4

 של המחזור הנוכחי.  

   

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

  בנושא זה.
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   םמקצועות עודפי .ב

   מקצועות רשות .1

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

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

 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 כולל

 

   

 םעודפימקצועות  .2

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

".  מקצועות אלו שוקללו בממוצעי הסמסטריאלי ם, כמקצועות "עודפיבמספר גדול מהנדרש

 .   המצטבר לתוארלא ישוקללו בממוצע  ך, אוהשנתי

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

 ם עודפים)להבדיל מקורסי רשות(. קורסילהכיר בציונים של קורסים עודפים  המצטבר בלבד.

לבקש פטור וזיכוי בנקודות  ןבפקולטה נית םמתקדמי םבלימודי לגמול השתלמות.  םמוכרי

וכלו להגדיר מקצועות ניתן לקבל הכרה בציון עבור קורסים אלה. לא תלא  ך, אםעודפי םקורסימ

לסגירת  םמעבירי םשאת םבדקו היטב את הטפסי ןעל סגירת התואר. לכ םלאחר שהודעת םעודפי

 תואר.

   

 הצטיינות בתואר .ג

ההצטיינות,  םבאישורי הזכאות לא תירש ןלכ יחסי לשאר בוגרי המחזור. ןהצטיינות בתואר מוגדרת באופ

לרכזת  ןבאמצעות דוא"ל או בטלפו םרק בתעודת הבוגר.  בשאלות נוספות תוכלו לפנות ג תצויןוהיא 

 .כםשל םהסטודנטי

 

 םמתקדמי םאת האפשרויות ללימודי ןלבחו םשבכ םלמצטייניברצוני לנצל הזדמנות זו להציע 

 ך.הדר ךהמשרבה בהצלחה  םל לכולכובפקולטה בפרט ולאחבכלל באוניברסיטה 

 

 

 בברכה, 

 פרופ' ליאור רוקח

 ועדת ההוראה הפקולטיתיו"ר 
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