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קדמים
• עמידה בקדם "קשה" משמעותה הצלחה בקורס הקדם.
• עמידה בקדם "רך" משמעותה שהסטודנט למד את קורס הקדם ,נבחן בו,
ונכשל בקורס.
• כלומר ,אם קורס קדם  Xהוגדר כקדם "רך" לקורס  ,Yאזי ,אם הסטודנט למד
את קורס  ,Xניגש לבחינה ונכשל בקורס הוא עדיין יוכל ללמוד את קורס .Y
• במספר קורסים מוגדרים קדמים צמודים (קורס  Xהינו קדם צמוד לקורס Y
משמע הרישום לקורס  Yאפשרי אם ורק אם הסטודנט למד קורס  Xבהצלחה
לפני הסמסטר הנוכחי או שרשום ל X -בסמסטר הנוכחי).
• שימו לב כי לקורס מסויים יכולים להיות קדמים "קשים" "צמודים" ורכים".

קידום סטודנטים
קידום סטודנטים
• במידת הצורך מומלץ להעזר בקידום סטודנטים משיעורי עזר ועד למידה נכונה בטכניון,
לקויות למידה ,בעיות רפואיות וכול קושי קטן ועד גדול.
• היועצת :גלית איזיק

שינוי מאוחר בתוכנית הלימודים
• בתום תקופת השינויים לא ייעשו שינויים נוספים (הוספה/בטול/חופשה) אלא במקרים
יוצאי דופן ובאישור דיקן לימודי הסמכה.
• סטודנט שנקלע למצב חריג מוזמן לפנות לסגן דיקן ללמודיי הסמכה בפקולטה ליעוץ
ובמידת הצורך להגשת בקשה לשינוי בתוכנית הלימודים.
• סטודנט שהיה בשרות מילואים זכאי להתחשבות בהתאם לתקנות המופיעות בקטלוג.

הצטיינות ואי תקינות אקדמית
•

•
•
•

הצטיינות :דיקן לימודי הסמכה יקבע בכל סמסטר ,ספים מספריים להצטיינות נשיא
והצטיינות דיקן בכל ערוץ לימודים .הספים המספריים לא יפחתו מ( 91-הצטיינות נשיא) ו-
( 84הצטיינות דיקן) וצבירה בתוכנית הסמסטריאלית של לפחות 18נק'.
אי תקינות אקדמית :סטודנט ייחשב במצב אקדמי לא תקין אם מתקיים בו לפחות אחד מן
התנאים הבאים (להלן התנאים החשובים ביותר):
 .1הממוצע המצטבר המשוקלל של ציוניו הינו פחות מ65-
 .2שיעור הצלחות במקצועות שלמד הינו פחות מ66%-

•  .3סטודנט היה בסמסטר הקודם במצב לא תקין ,ולא עמד בתוכנית הלימודים שנקבעה לו
•  .4הסטודנט צבר בשני הסמסטרים הראשונים ללימודיו פחות מ 27 -נקודות מתוך
התוכנית המומלצת במסלול הלימודים אליו הוא רשום.
• סטודנט הנמצא במצב אקדמי לא תקין יוזמן ליחידה האקדמית שלו לייעוץ ולהכוונה.

