הנחיות ותשובות לשאלות נפוצות לגבי ייעוץ לסטודנטים במצב לא תקין אקדמית.

ש :מה זה אומר בכלל מצב אקדמי לא תקין?
•
•
•
•
•

ת :מצב אקדמי לא תקין נובע מאחת או יותר מהסיבות הבאות:
ממוצע מצטבר משוקלל פחות מ65-
שיעור הצלחות משוקלל פחות מ0.66 -
צבירה של פחות מ 27-נקודות מהתוכנית המומלצת במסלול הלימודים .הרשום,
בשני הסמסטרים הראשונים ללימודים.
אי השלמת הדרישות בעברית ,אנגלית וסיווג פיזיקה במועד הנדרש
אי סיום לימודים עד שנתיים מעבר לנדרש בתואר

ראו הסבר של אס"ט עם המלצות

ש :עם מי אני צריך לקבוע פגישה?
ת :יש לקבוע פגישה לפי הפירוט הבא:
•

•

•

סטודנטים שבמצב לא תקין אקדמית בגלל אי השלמת הדרישות בעברית/אנגלית/
סיווג פיזיקה – /יש לפנות ללימודי הסמכה הטכניוני )לא למזכירות לימודי הסמכה
בפקולטה( בכתובת uginbox@technion.ac.il
סטודנטים שבמצב לא תקין אקדמית בגלל הציונים בשנה א' )כלומר עכשיו נמצאים
בסמסטר שני או שלישי ללימודים( – יש לקבוע פגישה עם יועץ לסטודנטים לא
תקינים אקדמית שנה א' ,ד"ר אורי פלונסקי.
כל השאר – יש לקבוע פגישה עם סגן דיקן ללימודי הסמכה ,פרופ' ארז כרפס.

ש :איך אני קובע פגישה?
ת :פגישה עם לימודי הסמכה ,יש לתאם עם uginbox@technion.ac.il
כל השאר ,יש לקבוע דרך מערכת ה  ,bookmeלבחור "פגישה עם סגן דיקן לימודי הסמכה –
תעשיה וניהול" ,ותחת זה לבחור "פגישה עם סגן דיקן לימודי הסמכה" או "פגישה עם יועץ
לא תקינים שנה א'"
ש :ניסיתי לתאם דרך  Bookmeאך הכל תפוס בזמן הקרוב .האם יש אפשרות לקבוע פגישה
אחרת?
ת :לא .נסו לבדוק את  bookmeשוב מדי פעם ,לפעמים סטודנטים מבטלים פגישות.

ש :מה להכין לקראת הפגישה?
ת :יש להכין מערכת שתרצו לקחת בסמסטר הקרוב )על גבי טופס סיכום דיון במצב אקדמי(
שכבר וידאתם שאין התנגשויות בתאריכים בין שעות ההוראה ותאריכי המבחנים ולציין שם
+מספר קורס.

ש :הציונים שלי עדיין לא סופיים )אני מחכה לציונים של מועד ב'  /מועד מיוחד  /ערעור (... /
ת :אם הציונים שיתקבלו יעבירו אתכם למצב תקין אקדמית ,אין צורך להגיע לפגישה .נסו
לקבוע פגישה רק לאחר שיש לכם את כל הציונים .אחרת ,הכינו לפגישה גם את ההערכה
הכי טובה שלכם לציונים שיתקבלו.

