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 וטיקה וחללאוירונוהפקולטה להנדסת א                    מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון 

 לימודי הסמכה        

 
 8.6.201:  תאריך

 

 

 על וחלל אווירונאוטיקה להנדסת לפקולטה לעבור ות/המעוניינים ות/לסטודנטים קבלה נהלי

 בטכניון קודם אקדמי רקע סמך

 
 כללי

 
 .ה/סיכוייו את להעריך ת/למועמד לסייע ובכך הפקולטה מדיניות את להגדיר היא זה מסמך מטרת
 לדון הזכות את לעצמה שומרת והיא את הפקולטה, מחייב ונאינ אך ,מנחה קו מהווה זה מסמך

 .הסמכה לימודי דיקן שוריאב מותנית ת/סופית של מועמדה קבלתו לגופו. מקרה אקדמית בכל
 

מן המניין באחת הפקולטות בטכניון, ולא ביחידה  ית/כסטודנט"רקע אקדמי" משמעו לימודים 
 ללימודי המשך ולימודי חוץ.

 
לפני תחילת  שבועיים לפחותקשה בלהגיש את ה ת/לעבור לפקולטה חייב ת/המבקש ית/סטודנט

 המעבר יתבצע בד"כ לאחר תום שני סמסטרים ללימודים. הסמסטר.
 

 תנאי קבלה
 

נקודות לפחות של מקצועות יסוד במתמטיקה, פיזיקה, כימיה ומבוא  20של  צבירה .1
למחשב ע"פ תוכנית הלימודים של פקולטת האם )או מקצועות מקבילים מתוכנית 

, 80 -הלימודים של הפקולטה לאוירונוטיקה(. ממוצע ציונים במקצועות אלו שאינו נופל מ
  .לפחות בכל אחד ממקצועות יסוד אלו 70וציון של 

מקצועות מתכנית הלימודים של הפקולטה, יוכרו  ה/טרם מעברו ית/הסטודנט ה/אם למד .2
 המקצועות וציוניהם.

מקצועות שאינם מופיעים בתכנית הלימודים של  ה/טרם מעברו ית/הסטודנט ה/אם למד .3
הפקולטה, הכרה במקצועות אלה ובציוניהם תהיה כפופה לאישור מרכז לימודי הסמכה 

 ית/ציון, בחינה לקביעת רמת הסטודנטל להחליט על אי הכרה, הכרה כולל , שיוכבפקולטה
 במקצוע או מתן ציון בלתי מאוני.

 חריגות
 

 באופן כללי, לא תאפשר הפקולטה חריגות מהקריטריונים לעיל, למעט במקרים הבאים:
 

 12הפקולטה תשקול בקשות מעבר לאחר תום סמסטר אחד אם הסטודנט למד לפחות  .1
ע"פ תוכנית הלימודים של  ומבוא למחשב, מקצועות יסוד במתמטיקה, פיזיקה נקודות של

פקולטת האם )או מקצועות מקבילים מתוכנית הלימודים של הפקולטה לאוירונוטיקה(, 
  לפחות. 80, והציון בכל מקצוע הוא 85 -ממוצע ציוניו במקצועות אלו אינו נופל מ

 

 נקודות בלימודים קודמים ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ה/שצבר ית/סטודנט .2
 להתקבל לפקולטה לאחר חזרה מהפסקת לימודים ת/המבקש ית/או סטודנטו/, בטכניון
 מכתב הנמקה וגיליון ציונים. בקשות אלה תדונה בוועדה פקולטית. תגיש/, יגישבטכניון


