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 מועמדת יקרה, מועמד יקר, 
, והוא המוסד להשכלה  1924מכון טכנולוגי לישראל החל ללמד הנדסה בשנת   –הטכניון 
הוותיק ביותר בישראל. במשך השנים התפתח הטכניון והוא כולל בנוסף לפקולטות  גבוהה 

הנדסיות גם פקולטות במדעים מדויקים, ברפואה, בארכיטקטורה ועוד. המחקר המבוצע  
הטכניון מכשיר את מיטב    והטכנולוגיה.  ע"י הסגל האקדמי בטכניון נמצא בחזית המדע 

לחוד החנית של האקדמיה הישראלית או    החוקרים והמהנדסים שלאחר מכן הופכים 
 מובילים את התעשיות עתירות הידע בארץ. 

לשלושה     הטכניון נמנה על האוניברסיטאות המובילות בעולם בתחומי המדע והטכנולוגיה.
מחוקריו, שניים מהם בוגרי ביה"ס לתארים מתקדמים בטכניון, הוענקו פרסי נובל. הטכניון  

מתבצעת בו וברמתם הגבוהה של המנחים ושל המשתלמים  ידוע ברמת המחקר הגבוהה ה
 לתארים גבוהים. 

על מנת לשמר את הרמה האקדמית הגבוהה ולקדם את המחקר בטכניון, אנו מעוניינים  
במשתלמים הטובים והמוכשרים ביותר. לשם כך אנו פועלים באופן מתמשך וקבוע לשיפור  

מציעים למשתלמים לא רק תנאים  תנאי הלימוד והמחקר של המשתלמים שלנו. אנו 
וסביבת מחקר מצוינים, אלא גם מלגות הצטיינות נדיבות, מעונות בסביבה ירוקה, מלגות  

 מיוחדות לנסיעה לכנסים בחו"ל ופעילות חברתית וספורטיבית ענפה לשעות הפנאי. 
 

 אנו, חברי הסגל, רואים במשתלמים שלנו שותפים מלאים לעשיה המדעית. 
 

ולטות השונות בטכניון מתבצעת פעילות לימודית ומחקרית מגוונת ותוססת בשטחי ההנדסה, המדעים  בין כתלי הפק 
תחומיים ייחודיים, כמו  -המדויקים, הרפואה, הארכיטקטורה והחינוך למדע. כמו כן אנו מציעים תכניות בנושאים רב

ומיות. הטכניון, באמצעות ביה"ס לתארים  התוכנית למדעי הננו, התוכנית לאנרגיה והתוכנית לרובוטיקה ומערכות אוטונ
מתקדמים, מציע מבחר גדול של מסלולים לתואר גבוה; תארי מגיסטר ודוקטורט במסלול מחקרי ותארי מגיסטר ללא  

 תזה. אני משוכנע כי תוכל/י למצוא כאן את התוכנית והמסלול המתאימים לך ביותר למימוש כישרונותיך וסקרנותך. 
 

ר גבוה בטכניון תהיה לך הזדמנות לעבוד עם סגל החוקרים המעולים של הטכניון השוקדים על  במהלך השתלמותך לתוא
קידום המחקר והידע במגוון גדול של נושאים מדעיים והנדסיים. במהלך השתלמותך תלמד/י קורסים המציגים את חזית  

קדמים והמחקר במסגרת לימודי  וגם הם ניתנים ע"י מיטב החוקרים בטכניון. הקורסים המת  –הידע בתחום שתבחר/י 
התואר הגבוה בטכניון הם מאתגרים, ויעניקו לך סיפוק רב. המגוון הרב של תחומי המחקר והדגש שאנו שמים על  
התאמת תכנית לימודים אישית לכל סטודנט, יעניקו לך הזדמנות טובה לנצל את כישוריך ולהעמיק את הידע שלך  

בהמשך דרכך המקצועית והאקדמית. אנו גאים מאד בבוגרים שלנו בלימודי   בתחום המעניין אותך. אלו ישרתו אותך
 המגיסטר והדוקטורט.  

בנוסף לסיפוק שתשאב/י מלימודיך ומהמחקר, תוכל/י ליהנות מקמפוס הטכניון הירוק והיפה, למרגלות יערות הכרמל.  
הכרמל, עם איכות חיים מצוינת, רמת   תוכל/י גם לנצל את יתרונותיה של חיפה, עיר יפה ומטופחת, הנושקת לים ולהר 

 חינוך גבוהה ואזורי בילוי אטרקטיביים לצעירים ומשפחות.  
 כניות הלימודים בבית הספר לתארים מתקדמים. ובחוברת זו ריכזנו מידע עדכני על תהליכי ההרשמה ות

 
 נו בשנה הבאה. אני משוכנע כי לימודיך כאן יהיו פוריים ומלאי סיפוק. אני מקווה לראותך בין תלמידי

 
 

 פרופ' דן גבעולי 
  דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים ע"ש ג'ייקובס 
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 קריית הטכניון
הטכניון החל את דרכו עם פקולטה אחת בבניין המיוחד בהדר הכרמל.  היום שוכן בבניין היסטורי זה המוזיאון הלאומי למדע  

 וטכנולוגיה.   
 דונם וכולל למעלה ממאה בניינים.    1360בשנות החמישים עבר הטכניון בהדרגה לקמפוס החדש בנווה שאנן המשתרע על שטח של 

ת השונות, לאולמות ההרצאות ולמעבדות ההוראה והמחקר, כולל הקמפוס את מרכז הספורט, בריכת  בנוסף לבנייני הפקולטו 
השחייה האולימפית, הספריה המרכזית, בית הכנסת, אמפיתיאטרון פתוח, מעונות לסטודנטים לתארים מתקדמים בכפר  

קולנוע ועוד.  כל אלה ממוקמים בלב שטחים  המשתלמים החדיש, בנק, דואר, מרכז חנויות, מינימרקט, קפטריות, מסעדות, אולם 
 ירוקים, מדשאות, גנים ושטחים נרחבים ששמרו על צביונם במסגרת החורש הטבעי של הכרמל. 

הפקולטה לרפואה של הטכניון ומכון רפפורט למחקר במדעי הרפואה נמצאים ליד מרכז רפואי רמב"ם בבת גלים ומהווים קמפוס  
 נפרד. 

 
 

 מים בית הספר לתארים מתקד
.  הלימודים  1956 -, ובית הספר לתארים מתקדמים נוסד רשמית ב1948לימודים לתארים מתקדמים מתקיימים בטכניון החל משנת  

בעלי תואר    23,000  -כ לתואר שני ושלישי מתקיימים כמעט בכל היחידות האקדמיות בטכניון.  מאז הקמתו הכשיר בית הספר
הנדסה, מדעים, ארכיטקטורה, רפואה והוראה, שהטביעו את חותמם על כל תחומי החיים בעלי תואר דוקטור ב 5,500  -כמגיסטר ו

 במדינת ישראל.   
 

 סוגי התארים הניתנים על ידי בית הספר הם: 
 MSc  - Master of Science   –מגיסטר למדעים (עם תזה) 

 ME –  Master of Engineering –מגיסטר להנדסה  
 Doctor of Philosophy – PhD –דוקטור לפילוסופיה 

 
הלימודים לתואר "מגיסטר למדעים" (עם תזה) מעניקים לסטודנט ידע רחב ורמה גבוהה של מומחיות בתחום מסוים.  הסטודנט  

המגיסטר   נדרש ללמוד מקצועות לפי תכנית ייחודית, ולבצע מחקר, פרויקט הנדסי או עבודת גמר.  המחקר או הפרויקט לתואר
יכולים להיות עיוניים או ניסויים, להתמקד בחקירה של תופעות ייחודיות במדע טהור או שימושי, או להציג גישה מעשית יותר בתכן  

 הנדסי או בתהליכי ייצור. 
  

לק  התואר "מגיסטר להנדסה" הוא תואר ללא תזה ומוצע כמעט בכל הפקולטות ההנדסיות.  תואר מגיסטר ללא תזה מוצע גם בח
הנדסיות, כדוגמת תכנון ערים ואזורים, מנהל עסקים, ובמקרה זה אינו נקרא "מגיסטר להנדסה" אלא "מגיסטר  -מהפקולטות הלא

 ל...בתחום המיועד".  תואר זה כולל לימוד מקצועות בלבד ועבודה סמינריונית מוגבלת.   
 

דרך כלל מחייבים שהיה בטכניון בזמן מלא. הסטודנטים  הלימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה נמשכים בין שלוש לארבע שנים וב
מקדישים את זמנם בעיקר למחקר, ומשתתפים בסמינרים על נושאים מתקדמים ובקורסים על פי תכנית לימודים אישית.  בסוף  

ו עליהם השנה הראשונה להשתלמותם הם נדרשים להגיש תיאור תמציתי על נושא מחקרם ולעבור את בחינת המועמדות. בבחינה ז
להוכיח את יכולתם לבצע מחקר עצמאי ומקורי בנושא שבחרו.  בשנה האחרונה להשתלמותם על הסטודנטים להציג את עבודתם  

 פה. -בסמינר פקולטי, להגיש את החיבור על מחקרם ולעמוד בבחינת הגמר הנערכת בעל
 

מציע בית הספר תנאים משופרים,  (PhD)ודוקטור לפילוסופיה  (MSc)לסטודנטים המשתלמים בזמן מלא לתארי מגיסטר למדעים 
מספר גדול של מלגות (מהטובות בארץ), מלגות מצוינים ופרסים, מעונות בקמפוס הירוק ומספר רב של מלגות להשתתפות פעילה 

 בכנסים בחו"ל. 
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 חשובים מועדים 

 שבועות.  7שבועות כל אחד, וסמסטר קיץ של  13השנה האקדמית כוללת שני סמסטרים של 

  פ"ב תש חורף סמסטר 

 24.10.21 תחילת הלימודים  

 דחייה או ביטול התחלת לימודים:
 למגיסטר עם תזה ולדוקטורט: 

 ללא חיוב שכ"ל  -
 שכ"ל סמסטריאלי  25%-חיוב ב -
 סמסטריאלי שכ"ל  100%-חיוב ב -

 למגיסטר ללא תזה:
 החזר מקדמה מלא  -
 חיוב במלוא המקדמה   -
   שכ"ל סמסטריאלי 100%-חיוב ב -

 
 

 24.10.21עד 
   15.11.21עד 

 15.11.21אחרי 
 

 17.10.21עד 
   15.11.21עד 

 15.11.21אחרי 
 24.10.210עד  הרשמה למקצועות 

 21.11.21עד  הוספה וביטול מקצועות 

 לחופשה/הפסקה (לסטודנט ותיק) בקשה 
 ללא חיוב שכ"ל   -
 שכ"ל סמסטריאלי  25%-חיוב ב -
 שכ"ל סמסטריאלי  100%-חיוב ב -

 
 24.10.21עד 
 15.11.21עד 

 15.11.21אחרי 

 **   30.11.21עד  * פ"אהרשמה לסמסטר אביב תש
 27.01.22  יום אחרון ללימודים בסמסטר חורף 

 22.02.22 - 31.01.22 בחינות סמסטר חורף 

 20.03.22 - 28.02.22 בחינות סמסטר חורף מועד ב'   

  פ"ב סמסטר אביב תש
 20.3.2022 תחילת הלימודים  

 דחייה או ביטול התחלת לימודים 
 למגיסטר עם תזה ולדוקטורט: 

 ללא חיוב שכ"ל  -
 שכ"ל סמסטריאלי  25%-חיוב ב -
 שכ"ל סמסטריאלי  100%-חיוב ב -

 למגיסטר ללא תזה:
 החזר מקדמה מלא  -
 חיוב במלוא המקדמה   -
 שכ"ל סמסטריאלי  100%-חיוב ב -

 
 

   20.03.22עד 
   15.04.22עד 

 15.4.22אחרי 
 

   14.03.22עד 
   15.04.22עד 

 15.4.22אחרי 

 20.03.22עד  הרשמה למקצועות  

 25.04.22עד  הוספה וביטול מקצועות 
 לחופשה/הפסקה (לסטודנט ותיק) בקשה 

 ללא חיוב שכ"ל   -
 שכ"ל סמסטריאלי  25%-חיוב ב -
 שכ"ל סמסטריאלי  100%-חיוב ב -

 
 20.03.22עד 
   15.04.22עד 

 15.4.22אחרי 

 ** 30.04.22עד  הרשמה לסמסטר חורף תשפ"א* 
 30.06.22 יום אחרון ללימודים בסמסטר אביב  

 29.07.22 – 04.07.22 בחינות סמסטר אביב  

 24.10.22 – 18.09.22 וסמסטר קיץ מועד א' בחינות סמסטר אביב מועד ב'  
  תש"ף*** ,סמסטר קיץ 

 31.07.22 תחילת הלימודים  

 15.09.22 יום אחרון ללימודים בסמסטר קיץ
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 .המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטרהרישום לתואר דוקטור מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול *

 .אין רישום לסמסטר ב' לתכניות במדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים, כלכלה, ארכיטקטורה 
 .01.11 -ולסמסטר אביב ב  01.04-למועמדים שלמדו בחו"ל מסתיים הרישום לסמסטר חורף ב**

 .סמסטר קיץ מהווה חלק מסמסטר אביב. קורסים בסמסטר קיץ אינם כלולים בשכר הלימוד וכרוכים בתשלום נפרד – תלמידי תארים מתקדמים עבור ***
 

 קידים בבית הספר לתארים מתקדמיםתפבעלי 
 טלפון   

 ) 04(קידומת  
 e-mail חדר 

 gradsc@technion.ac.il 206 8292478 פרופ' דן גבעולי  דיקן בית הספר 
 uri@technion.ac.il 211 8292573 פרופ' אורי פסקין  סגן דיקן בית הספר 

 acadsec@technion.ac.il 207 8293178 יעל כהן  מזכירה אקדמית 
מרכזת לשכת הדיקן, פרסים  

 ומלגות חיצוניות 
 gradsc@tx.technion.ac.il 206 8292478 חיים -רינת בן

ומרכזת   ת ביה"סמזכיר
 כללי  MEהתכנית  

 levana@technion.ac.il 208 8292573 שבת -לבנה בן

 adms_grad@technion.ac.il 200 8292181 ג'ני שיכוורג (רמ"ד)  מדור רישום וקבלה 
 IntGrad@technion.ac.il 201 8292693 גבריאלה לאופמן  רכזת סטודנטים מחו"ל 

 bzila@technion.ac.il 201 8292739 צילה בלסיאנו  רכזת במדור 
 מדור לומדים  

 מרכזת מקצועות  
 מרכזת נושאי מחקר 

 absara@technion.ac.il 203 8292652 אברמוביץ (רמ"ד)  שרה
 sivanw@technion.ac.il 202 8292737 סיון וייסטוך שטרן 

 ssigal@technion.ac.il 202 8292574 סיגל סמואלס 
 sharonp@technion.ac.il 204 8293098 שרון פאוקר (רמ"ד)  מדור מלגות 

 morl@technion.ac.il 204 8293867 מור דקל  
מדור מסיימים (חיבורי גמר  

 וסיום לימודים) 
 graduation@ technion.ac.il 209 8293690 מיכל דיסטלפלד (רמ"ד) 

 graduation@technion.ac.il 209 8292572 ונדר לירז 
מתאמת מערכות מידע  

 ומחשוב 
 grcomp@technion.ac.il 210 8293093 שרון שפירא 

 
 קבלת קהל בבית הספר לתארים מתקדמים  

 . 12.30-09.30ה' בשעות -בימים א'
 ניתן לתאם בטלפון מועד מתאים אחר.   -אם יש קושי לבוא בשעות הקבלה 

 בערבי חג אין קבלת קהל.   

 קבלת קהל לעולים חדשים ולסטודנטים בינלאומיים 
. יש להביא תעודות מקוריות ובנוסף תרגום לעברית או לאנגלית מאושר בשני  201בחדר  12.30-09.30' בשעות ד  -בימים א'
 עותקים. 

 ניתן לתאם בטלפון מועד מתאים אחר.   -שי לבוא בשעות הקבלה אם יש קו
 בערבי חג אין קבלת קהל.   

 
 ). 214-200בית הספר לתארים מתקדמים נמצא בבניין צ'רצ'יל, קומת הכניסה (חדרים 

 אתר בית הספר לתארים מתקדמים:
https://graduate.technion.ac.il/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://graduate.technion.ac.il/
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 רישום וקבלה
 מועדי ההרשמה 

 
 סמסטר אביב  סמסטר חורף 

 הרשמה לסמסטר חורף 
 הגשת בקשה למלגה 

 הגשת בקשה למעונות 

 באפריל   30עד 
 

 במאי   30עד 

 הרשמה לסמסטר חורף 
 הגשת בקשה למלגה 

 בקשה למעונות הגשת 

  בנובמבר   30עד 

 .באפריל 1 -ב חורף לסמסטר הרישום יסתיים ,ל"בחו שלמדו מתקדמים לתארים בלימודים למתעניינים
 .בנובמבר 1 -ב אביב לסמסטר הרישום יסתיים ,ל"בחו שלמדו מתקדמים לתארים בלימודים למתעניינים

 .וכלכלה ,ואזורים ערים תכנון ,עסקים מנהל ,והניהול ההתנהגות מדעי :לתכניות אביב לסמסטר רישום אין
>מועדי יםחשוב  מועדים "תחת מתקדמים לתארים ס"ביה באתר לבדוק  מתבקשים הרישום מועד את  שהחמיצו מצטיינים מועמדים

 .המאוחר הרישום  מועדי ת" א רישום 
 לתואר  הרישום במועדי רק להירשם ניתן  אליו ,לדוקטורט  המיוחד במסלול למעט ,השנה  כל במשך מתקיים דוקטור לתואר הרישום
 .מגיסטר 

 
 לתואר שני ולתואר שלישי  הרשמה

 מתקדמים  לתארים  הספר בית באתר נעשים רישום דמי ותשלום הרשמה
 המועמדות  הליך על  פרטים

 
 ערכת ההרשמה כוללת את הטפסים המקוונים שלהלן; נודה על הקפדה במילוי ההנחיות. 

   מקווןטופס הרשמה  .1
כל מועמד מתבקש לדאוג לכך שהממליצים ישלחו את ההמלצות ישירות למדור רישום וקבלה בבית  – מקוון    טופס המלצה  .2

הספר לתארים מתקדמים. ההמלצות צריכות להיות חתומות ע"י הממליצים!  ההמלצות נחוצות הן לדיון בקבלה והן לדיון  
ים בהמלצות (פרט ליחידות הבאות: הנדסה כימית,  במלגות.  מי שלמדו בטכניון בשלוש השנים הקודמות להרשמה אינם חייב 

טכנולוגיה, אנרגיה, ארכיטקטורה, רפואה).  הממליצים לא חייבים להשתמש בטופס, אולם  - מדעים וננו-הנדסת חומרים, ננו
   rishum@dp.technion.ac.ilmusכן צריכים להעביר את ההמלצה למדור רישום וקבלה אל:    

 . המלצות, אחת  מהמנחה לתזה בתואר השני  2מועמדים לדוקטורט החייבים בהמלצות מתבקשים להעביר 
 מקוון טופס בקשה למלגה  .3

  באתר ההרשמה לתארים מתקדמיםניתן לשלם   –  תשלום דמי הרשמה
 בציון שם מלא, ת.ז. וכתובת דואר.  בדוא"ל על ידי פניה   ניתן גם לבקש שובר לתשלום

מחו"ל יכולים לשפר את סיכויי הקבלה שלהם אם יצרפו פירוט של נושאי   מועמדים בעלי רקע אקדמי - פירוט נושאי הלימוד
 הלימוד הרלוונטיים ליחידה האקדמית אליה הם מבקשים להתקבל. 

 למועמדים החייבים בבחינות אלה.  –GREאו ציוני  GMATציוני 
מתבקשים להעביר דירוג (=מיקום הסטודנט  מועמדים שאינם בוגרי הטכניון המעוניינים להתקבל לתואר מגיסטר    -דירוג*  

במחזור) מהמוסד האקדמי בו למדו.  הדירוג יהווה חלק משיקולי הקבלה ללימודים. יועברו לדיון בוועדה היחידתית רק מי  
 שיציגו דירוג גבוה. 

למדע וטכנולוגיה,  חינוך  ל,  גות והניהולמדעי ההתנה, לטכנולוגיה-מדעים וננו-למועמדים למנהל עסקים, לננו  –קורות חיים
 ולהנסת חשמל.   רפואהל מדעי הנתונים, למערכות אוטונומיות ורובוטיקה, ל

 למועמדים למדעי ההתנהגות והניהול ולארכיטקטורה  –הצהרת כוונות
לבוגרי פסיכולוגיה המגישים מועמדותם לפסיכולוגיה ארגונית ולפסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת    –תוצאות בחינת מתא"ם 

 ש. גורמי אנו
 

 תעריפים 
₪ ערכת הרשמה   ₪45 דמי הרשמה +  ₪419   464: 2021-22 בפ"לשנה"ל תש  תעריפי הרשמה

 וירטואלית) 
 ₪):  209.5דמי ההרשמה ( סכום במחציתמועמד הנמנה עם אחת הקבוצות הבאות חייב רק  . 1
) או  2019-20(  "ףשקבל את התעודה בשנת תשבטכניון  או בוגר תואר ראשון    בטכניוןין בלימודי הסמכה  י א. סטודנט הלומד עד 

 מאוחר יותר. 
 ב. סטודנט שהפסיק את לימודיו וחוזר לאותו מסלול ולאותו תואר באמצעות מדור רישום וקבלה.  
 ג.  סטודנט בבית הספר לתארים מתקדמים הנרשם לתואר משני.  

 המבקשים לשנות את היחידה האקדמית אליה נרשמו    מועמדיםל - דמי שינוי עדיפות .2
 פטור מדמי ההרשמה.    -סטודנט פעיל בבית הספר לתארים מתקדמים המשנה מסלול/יחידה אקדמית  

 דמי ההרשמה אינם מוחזרים! 
 

https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/registration-dates
https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/registration-dates
https://graduate.technion.ac.il/registration/
https://graduate.technion.ac.il/registration/
https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/enrollment-process-details/
https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/enrollment-process-details/
mailto:musrishum@dp.technion.ac.il
https://graduate.technion.ac.il/registration/
mailto:musrishum@technion.ac.il
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 ראשון לתואר לימודיהם סיימו לא שעדיין סטודנטים
 אם גם להירשם רשאים מתקדמים  לתארים הספר בבית לימודיהם התחלת  לפני  ראשון לתואר לימודיהם לסיים  העומדים סטודנטים

 30.11 עד סופי  ציונים ותדפיס לתואר זכאות אישור בהמצאת תותנה ללימודים קבלתם .ההרשמה בעת לימודיהם סיימו טרם
 כולל(הראשון  לתואר החובות כל את לסיים הסטודנט  על .אביב בסמסטר למתחילים 30.04 ועד חורף בסמסטר  למתחילים

 .הסמסטר התחלת  לפני  ופרויקט גמר) עבודות הגשת
 

 ציונים ותדפיס לתואר זכאות  אישור העברת לאחר רק רטרואקטיבית המלגה את יקבלו לימודיהם סיימו לא שעדיין למלגה הזכאים
 את להעביר נדרשים אינם בטכניון  הסמכה לימודי בוגרי סטודנטים( הקבלה במכתב שנקבע למועד עד וקבלה רישום למדור סופי 

 ,הלימודים תחילת מיום החל השתלמותם תופסק ,סופי  ציונים ותדפיס לתואר זכאות אישור את ימציאו  שלא סטודנטים .)האישור
 .לנהלים בהתאם לימוד שכר חיוב תוך

 .וקבלה רישום למדור מנומק מכתב להפנות  יש מיוחדים במקרים
 

 תארים מתקדמים -במקביל: לימודי הסמכהלימודים 
 סטודנט לתואר מתקדם לא יורשה ללמוד במקביל בלימודי הסמכה בטכניון למעט במקרים הבאים:

, והשלימו את מקצועות  ומעלה 90, אשר ממוצע הציונים המצטבר שלהם הוא  בלימודי הסמכה בטכניוןא. סטודנטים מצטיינים 
בלימודי הסמכה ובבית הספר לתארים מתקדמים בסמסטר האחרון ללימודים לקראת התואר הראשון,  החובה, יכולים ללמוד 

בהתאם להמלצת היחידה האקדמית. סטודנטים במסלולים ארבע או חמש שנתיים יכולים במקרים מיוחדים ללמוד במקביל בשני  
 לצרף לו"ז לסיום החובות בתואר הראשון.   על המועמד הסמסטרים האחרונים ללימודיהם, בהתאם להמלצת היחידה האקדמית.

סטודנט שהתקבל ללימודי תואר שני במסלול מחקרי וקיבל אישור ללמוד במקביל (סמסטר אחד או שניים) בלימודי הסמכה בטכניון  
טי,  לשם סיום התואר הראשון, זכאי לקבל מלגת שכר לימוד לתקופת הלימודים במקביל. מלגת שכר הלימוד תוענק, באופן אוטומ

 .גינםשכר לימוד ברשום למקצועות בלימודי הסמכה ומחויב בתשלום לסטודנט שאינו מקבל מלגה מהיחידה האקדמית ובתנאי שהוא 
סטודנטים הלומדים במקביל וזכאים למלגה בזמן הלימודים במקביל, נדרשים להעביר את אישור הזכאות לתואר והתדפיס הסופי  

 ה בדרישה זו תוביל להפסקת לימודים. במועד שנקבע במכתב הקבלה. אי עמיד
ב. סטודנטים אשר למדו בלימודי הסמכה בטכניון תואר כפול, והתקבלו ללימודים לתארים מתקדמים על סמך אחד התארים, יוכלו  

 נקודות לימוד בסמסטר, באישור דיקן ביה"ס לתארים  6להשלים במקביל את התואר הנוסף בלימודי הסמכה בטכניון, בהיקף של עד 
 מתקדמים. 

 ג. סטודנטים המשלימים תואר ראשון בהוראה במסגרת תכנית "מבטים" בפקולטה לחינוך, למדע טכנולוגיה יעמדו בתנאים הבאים:
ומעלה, לאחר שאושר להם נושא מחקר   90סטודנטים למגיסטר: לומדים לפחות סמסטר אחד, בנתיב מחקרי, בעלי ממוצע מצטבר 

 מכים. אין הגבלה על מספר המקצועות שילמדו בסמסטר, בתנאי שיש אישור מהמנחה. מנקודות המוס 50%וצברו לפחות 
נקודות)  4-6מקצועות ( 2יורשו ללמוד סטודנטים לדוקטור: אחרי בחינת מועמדות, בשנה השנייה והשלישית להשתלמותם, 

 בסמסטר. 
 בממוצע, ובסיום הלימודים יוחרגו מהתואר וישמשו ל"מבטים". הטיפול ברישום המקצועות: המקצועות יסומנו כ"לא לתואר", לא יכללו 

 למעט במקרים הנ"ל, סטודנט לתואר מתקדם לא יורשה ללמוד לתואר ראשון נוסף. 
 

 מתקדמים  לתארים הספר בבית תזה ללא  משני לתואר לימודים
 :הבאים בתנאים העומדים סטודנטים משני לתואר ללמוד לבקש רשאים

 מחקר  נושא להם שאושר לאחר ,ומעלה 90 מצטבר ממוצע בעלי ,אחד סמסטר לפחות שלמדו ,מחקרי בנתיב מגיסטרים •
 .התואר  מנקודות 50% לפחות וצברו מועמדות בחינת שעברו  דוקטורנטים •

 זו מגבלה( .לסמסטר נקודות 6 עד של בהיקף  תזה ללא  משני תואר  גם ,הראשי לתואר בנוסף  ,ללמוד  יוכלו ,תאושר הבקשה אם
 חלה  אינה

 .)וטכנולוגיה למדע בחינוך הוראה לתעודת וההשלמה עסקים במנהל התכנית  על
 ההוראות  פי על ולפעול  משני  לתואר ללימודים בקשה טופס  באמצעות מתקדמים לתארים הספר לבית  בקשה להגיש הסטודנט  על

 .הטופס גבי על המופיעות
 משך להארכת בקשה תוגש לא וכי ,משני לתואר מהלימודים כתוצאה תיפגע לא המחקר התקדמות כי להתחייב הסטודנט  על

 .השתלמות 
 .לימוד שכר לנהלי  בהתאם לימוד שכר לשלם יש המשני התואר עבור

 
 .נוסף ראשון לתואר ללמוד יורשה לא מתקדם לתואר סטודנט

 

 התקשרות עם מנחה
המועמדים מתבקשים לבדוק   במספר יחידות אקדמיות מותנית הקבלה ללימודים לתואר מגיסטר מחקרי במציאת מנחה.

בפרק/באתר היחידה האקדמית אליה הם עומדים להירשם האם דרישה זו חלה עליהם. בכל מקרה, ניתן להירשם ללימודים במועדי  
הרישום גם ללא מנחה ולתאם הנחייה במועד מאוחר יותר. מי שנרשם ולא מצא מנחה יוכל להעביר מועמדותו ליחידה אקדמית  

https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/secondaryDegree.docx
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תשלום דמי רישום בגין שינוי יחידה אקדמית. ביחידות אקדמיות מסוימות (נא לבדוק) מי שאינו מוצא מנחה  אחרת ללא דרישה ל 
 מתקבל/מועבר לנתיב "ללא תזה". 

 כל המועמדים לתואר ד"ר נדרשים להתקשר עם מנחה לפני ההרשמה ללימודים. 
 :מנחה לחפש דרכים מספר קיימות
 תיפתח מהם אחד בכל .מחקר תחומי רשימת מתקבלת מתקדמים בלימודים וחוקרים מחקר  תחומי הקישור באמצעות •

 .עמם קשר יצירת ואופן מחקר  שטחי ,סגל רשימת חברי
 שמות עם ,תזה עבודות של רשימה מתקבלת ,)באנגלית (מפתח מילות להקליד יש :באתר תזות לשונית באמצעות •

 .ל "דוא באמצעות פוטנציאליים מנחים עם קשר ליצור יש .המנחים
  :תכניות הלימודים לשונית באמצעות •

 .בפקולטה שנעשו תזות המכילות עמודות ישנן פקולטה כל לצד  .הפקולטות רשימת עם טבלה מתקבלת
 פוטנציאליים מנחים עם  קשר ליצור יש  .בפקולטה שנעשו )ודוקטור מגיסטר( התזות לרשימת  תביא ,תזות על לחיצה

 .ל"דוא באמצעות

 באמצעות מזכירות לימודים לתארים מתקדמים, לבקש רשימה של מנחים העוסקים בתחום המחקר בו מתעניין המועמד.  •
 . תכניות הלימודים מספרי הטלפון של כל המזכירויות מופיעות תחת לשונית 

   .הצעות מחקר חדשות לסטודנטים באמצעות הקישור •

   ודנטים חיצונייםלימודים לתואר דוקטור לסט
מועמדים חיצוניים (לא מלגאים) המעוניינים להתקבל לתואר דוקטור נדרשים להגיש תכנית המאושרת ע"י הועדה לתארים  

מתקדמים בפקולטה לה הם משויכים, בתוכנית יצוין כי המועמד יקדיש לפחות שלושה ימים בשבוע למחקרו (בטכניון או מחוצה לו). 
 בכפוף לאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים ובכפוף לאישור ממקום ההעסקה של המועמד. כל האמור לעיל  

 

 מחקר גישוש 
 בלימודים  להמשיך המעוניינים ,תזה ללא בנתיב שסיימו )הספר בית דיקן של  מיוחד באישור אחר מוסד או( מהטכניון שני תואר בוגרי

 לצורך  "לתואר לא" במסגרת ללימודים מועמדות להגיש  יוכלו ,אליו קרוב בתחום או תחום באותו ,בטכניון דוקטור התואר לקראת
 השלמת 

 :הבאים בתנאים גישוש מחקר
 .השני בתואר מצטיינים  •
 לקראת ללמוד מעוניינים שבה האקדמית ביחידה מחקרי שני לתואר ללימודים קבלה מאפשרים היו הראשון בתואר ההישגים •

 התואר 
 .דוקטור

 .לדוקטורט גם ההנחיה את ימשיך  הגישוש במחקר והמנחה לדוקטורט המתוכנן המחקר בתחום יהיה  הגישוש מחקר  נושא •
 .המחקרית היכולת להוכחת חיבור ולהגיש מצומצם מחקר לבצע יידרשו "לתואר לא" במסגרת הגישוש למחקר שיתקבלו סטודנטים

 .האקדמית ביחידה  מתקדמים לתארים  הוועדה ידי  על שימונו נוספים בוחנים ושני  מהמנחה שתורכב ועדה ידי  על ייבדק המחקר
 הסטודנטים את להעביר האם דעת חוות ,מהם אחד כל ,ויעבירו הסטודנט של המחקרית  היכולת את  יעריכו והבוחנים המנחה

 .דוקטורט ללימודי לקבלה הוועדה להמלצת  תצורפנה הדעת חוות .דוקטור  התואר  לקראת ללימודים
 שני  עד יהיה הגישוש מחקר השלמת משך .זו במסגרת לימודיהם בתקופת מלגות לקבל יוכלו לא "לתואר לא" במסגרת  סטודנטים
 .זו במסגרת מקצועות לימוד חובת אין .הסמסטריאלי הלימוד משכר 10% הוא הלימוד שכר .סמסטרים
 :)ישראלית אזרחות בעלי שאינם( ל"מחו סטודנטים

 .מחקרי לא שני תואר בוגרי או/ו ,)'וכד אמריקה דרום ,מאירופה שני תואר( שנתיים -חמש תארים בוגרי מועמדות להגיש יכולים
 היחידה  להמלצת בהתאם מלגות לקבל יוכלו  זאת במסגרת סטודנטים . GRE -ה בבחינת לעמוד  חייבים יהיו  אלה  מועמדים

 חודשים 7 בתום יוגש תמציתי תיאור .דוקטור לתואר ההשתלמות במסגרת המלגות  ממכסת תקוזזנה אלה מלגות .האקדמית 
 .דוקטור לתואר  הקבלה ממועד

 
 מוסדי  -דוקטורט דו

עמה נחתם הסכם למטרת דוקטור  הטכניון מאפשר לבצע עבודת דוקטורט אחת בהנחיית מנחים מהטכניון ומאוניברסיטה אחרת בחו"ל,  
 " באתר בית הספר לתארים מתקדמים:  מוסדי -בנוהל "דוקטורט דו. בסיום ההשתלמות יקבל המשתלם תעודה מכל מוסד.  פרטים  כפול

 
 בוגרי מכללות 

יוכל להגיש מועמדות אך ורק בוגר מכללה אשר הוכרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה והוסמכה על ידה להעניק תואר אקדמי ראשון.  
ל להגיש מועמדות למחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים  בוגר מכללה המעניקה תואר אקדמי ראשון בהוראה בבתי ספר תיכוניים יוכ

 בלבד. כל מועמד ייבדק על פי לימודיו הקודמים, היקפם והישגיו בהם.  

https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/research_fields/
https://graduate.technion.ac.il/httpsgraduate-technion-ac-ilthesesdepartments/departments
https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/faculties/f503/
https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/faculties/f503/
https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/reaserch_proposal/
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Potential_candidates/Joint_PhD.asp?src=1
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 בוגרי אוניברסיטאות בחו"ל
 לתארים הספר לבית מועמדות להגיש יכול ,גבוהים להישגים והגיע האם באוניברסיטת למד אשר ,ל "מחו מוכרת אוניברסיטה בוגר 

 .מתקדמים 
 .בלבד מגיסטר לתואר מועמדות להגיש כלל בדרך יוכל  שנתי חמש במסלול לימודיו את סיים אשר מועמד •
 להעביר עליו יהיה .דוקטור לתואר מועמדות להגיש יוכל ,מחקרי מגיסטר תואר וקיבל שנתי חמש במסלול תואר סיים אשר מועמד •

 .הכללי GRE -ה בבחינת לעמוד וכן ,נוספת והמלצת המחקר ממנחה באנגלית מפורטת  המלצה
 מדעים-ננו ,כימיה , פיסיקה ,מכונות הנדסת ,חשמל  להנדסת בפקולטות מגיסטר לתואר ללמוד המבקשים המועמדים כל •

 המבחן  תוצאות קבלת לאחר  רק . GRE -ה בבחינת לעמוד  חייבים יהיו ,ל"בחו ולמדו ורובוטיקה אוטונומיות ומערכות וננוטכנולוגיה 
 לעמוד מועמד מכל לדרוש יכולות  אחרות אקדמיות יחידות ,בנוסף .הפקולטית בוועדה לדיון המועמדות בקשת את  להעביר יהיה ניתן

 . GRE -ה במבחן
  http://www.takethegre.com/registerאו  http://www.gre.org האינטרנט באתרי למצוא ניתן-  GREה בחינת על מידע  •

 :בכתובת וכן
GRE Search Serving 

P O Box 6010 
Princeton, NJ 09541-60100 USA 

 0343 :לבחינה הטכניון קוד 1-609-4065149+ - 1-609 + .טל
10 
 מבקשים אליה האקדמית ליחידה הרלוונטיים הלימוד נושאי של פירוט יצרפו אם קבלתם סיכויי את ישפרו ל"מחו אוניברסיטה בוגרי •

 .להתקבל
 תרגום או ,למדו בו מהמוסד רשמי תרגום בצירוף  האקדמיים המסמכים של מקור להציג ל"מחו המועמדים על ההרשמה בעת •

 באישור 
 .וקבלה ם רישו למדור או לפקולטה מהממליצים ישירות להגיע אמורות המלצות .לאנגלית או לעברית נוטריוני
 'טל ,מתקדמים לתארים הספר בבית חדשים ולעולים בינלאומיים לסטודנטים הרכזת עם קשר ליצור נא נוספים לפרטים

8292693-04 
 musrishum@technion.ac.ilל    "דוא כתובת

 
 דחייה, שינוי וביטול מועמדות ללימודים 

 דחיית מועמדות 
למדור רישום וקבלה בבית הספר, מוקדם ככל האפשר.  יש    באמצעות דוא"ל  מועמד המבקש לדחות את מועמדותו יעביר בקשה  

להסדיר לפני כן את טפסי שכר הלימוד.  הבקשה תטופל בהתאם להמלצת היחידה האקדמית. ניתן לבקש דחיית מועמדות לסמסטר  
 אחד או לשניים.   

 
   שינוי מועמדות

ליצור קשר עם מדור רישום וקבלה בבית הספר.    מועמד המבקש לשנות את מועמדותו ולהעבירה ליחידה אקדמית אחרת, מתבקש 
 ניתן לשנות מועמדות פעם אחת בלבד. 

 
 ביטול מועמדות 

 באמצעות דוא"ל למדור רישום וקבלה בבית הספר מוקדם ככל האפשר. קש לבטל את מועמדותו יעביר בקשה  מועמד המב
 

 .דמי הרישום אינם מוחזרים
 

 לימודיו, או שלימודיו הופסקו חזרה ללימודים לסטודנט שהפסיק את 
אי  –(ראה פרק תקנות)    23.08בנוסף לתקנה   הופסקו מסיבות אקדמיות, כמו  או רמה -סטודנט שלימודיו  עמידה בבחינה בשפה, 

מספקת, יהיה חייב להשלים את הדרישות שבעטיין הופסקו לימודיו, ורק לאחר מכן יוכל להירשם מחדש ללימודים. תנאי  -אקדמית לא
מחדש ללימודים הוא הסדרת חוב כספי קודם לטכניון, אם ישנו.  סטודנט הנרשם מחדש ללימודים ומבקש זיכוי על מקצועות  לקבלה  

 ). 25.03שלמד, חייב לקחת בחשבון את חוק ההתיישנות (ראה תקנה  
 
 
 
 
 
 

http://www.gre.org/
http://www.takethegre.com/register
mailto:musrishum@technion.ac.il
mailto:musrishum@technion.ac.il
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 שכר לימוד
 

בתוקף בעת    שהיוכל סטודנט לתואר מגיסטר ולתואר דוקטור ישלם שכר לימוד לפי התנאים שהיו רשומים בפרסומי בית הספר,  
 .קבלתו

דרישות    שנקבעו לסטודנט עם קבלתו לבית הספר לתארים מתקדמים.  לדרישות הלימודשכר הלימוד לתואר מגיסטר נקבע בהתאם  
נקודות    20-קודות לימודים מתקדמים, בניכוי נקודות זיכוי ונקודות הפחתה. (התזה נחשבת לנקודות השלמה/קדם ונ  הלימוד כוללות:

 נקודות לימודים מתקדמים).   12-לימודים מתקדמים, עבודת גמר נחשבת ל
שכר לימוד משמעותם שכר לימוד עבור שנת לימודים במוסד אקדמי כפי שנקבע   100%שכר הלימוד נקבע עבור התואר כולו, כאשר  

 . המופיע באתר לפירוט, בהתאם  200-300%"י הרשויות המוסמכות. שכר הלימוד יהיה בדרך כלל  ע
סטודנט במסלול "מחקר גישוש" ישלם משכר הלימוד השנתי עבור כל סמסטר לימודים.    50%סטודנט במסלול "לא לתואר" ישלם  

 הלימוד השנתי עבור כל סמסטר לימודים. משכר  10%
הוראות וקישור להסדרת  ,  בדוא"ל  בצמוד למכתב הקבלה    לאחר הקבלה ללימודים יקבל המשתלם מהיחידה לחשבונות סטודנטים,

 טפסי שכר לימוד. 

ליחידה לחשבונות סטודנטים. רק לאחר החזרת הטפסים תתאפשר הרשמה   ולהחזירם  למקצועות  יש למלא את הטפסים כנדרש 
 .   וקבלת מלגות  התחלת הלימודים, הלימוד

 
 תנאי לקבלה ללימודים יהיה הסדרת חוב כספי קודם לטכניון. 

    . פירוט בנושא שכר לימוד 
 

 המקרים הבאים: חייב בשכר לימוד מלא כל סטודנט בבית הספר לתארים מתקדמים, למעט 
, עד לתחילת הסמסטראו דחיית התחלת לימודים/ביטול קבלה    יום מתחילת הסמסטר  עדסטודנט שביקש חופשה/הפסקה מרצון   . 1

לא ישלם שכר לימוד לאותו סמסטר.  סטודנט שלימודיו הופסקו על ידי בית הספר במהלך    -ובקשתו אושרה עד למועד הנדרש  
 להלן.  2לאותו הסמסטר לפי הכללים בסעיף הסמסטר ישלם שכר לימוד  

יחויב    -לעיל    1המועדים המפורטים בסעיף    לאחרקבלה  -השתלמות/ביטול-התחלת-מרצון/דחיית-סטודנט המבקש חופשה/הפסקה  .  2
 בתשלום שכר לימוד לפי המפתח הבא: 

 ריל לסמסטר ב'). באפ 15בנובמבר (  15אם הבקשה הוגשה עד  -שכר לימוד לאותו הסמסטר  25%- בחיוב  (א) 
 אם הבקשה הוגשה לאחר התאריכים לעיל.  -חיוב בשכר לימוד מלא לכל הסמסטר  )ב(

 
סיום לימודי התואר הראשון  מלגת שכר לימוד לסטודנט שקיבל אישור להתחיל בלימודי התואר השני לפני  

 בלימודי הסמכה בטכניון 
להתחיל בלימודי התואר השני במקביל, לפני סיום התואר הראשון, זכאי לקבל  סטודנט העומד לסיים תואר ראשון בטכניון וקבל אישור 

מלגת שכר לימוד לתקופת הלימודים במקביל, גם אם אינו מקבל מלגה מהיחידה האקדמית, בתנאי שהוא משלם שכר לימוד בלימודי  
 הסמכה. 

 
 שכר לימוד לסטודנט הלומד לתואר שני נוסף 

בטכניון, ישלם עבור התואר הנוסף את מלוא שכר    נוסףמבקש (ומקבל אישור) ללמוד תואר שני  סטודנט הלומד לתואר שני/שלישי ו
 הלימוד עבור אותו התואר, בהתאם לטבלת שכר הלימוד.  

 
 אגרת שמירה 

  פ"ב בהתאם להחלטת ועדת מלץ, החל משנת תשס"ד הטכניון גובה מכל סטודנט לתואר ראשון ושני אגרת שמירה. הסכום בשנת תש 
₪ לשנה. הסכום מתעדכן כל שנה לפי מדד המחירים לצרכן.  האגרה היא בגובה יחסי לשכר הלימוד הנגבה מהסטודנט.      310הוא  

 סטודנט המשלם שכר לימוד חלקי ישלם אגרה חלקית. 
 
 

 שלבי סיום  -שכר לימוד 
יב שכר לימוד.  יש להיכנס לאתר בקישור  לפני הגשת החיבור, יבקש הסטודנט אישור ממחלקת חשבונות סטודנטים על כך שאינו חי

   להזמנת האישור.  ולהזמין אישור סיום חובות.   להלן
האישור. יש להמתין  בתום הטיפול במחלקת חשבונות סטודנטים, תישלח הודעה בדוא"ל על סגירת החשבון, שבה יצוין תאריך תוקף  

 לקבלת ההודעה בדוא"ל לפני הגשת החיבור. 
 
 גמר: -. בנתיב מחקר/פרויקט/עבודת 1

http://www.admin.technion.ac.il/slimud
http://www.admin.technion.ac.il/slimud
http://techmvs.technion.ac.il:100/cics/wmn/wtgtiulm
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יחשב כאילו סיים את חובות הלימודים  -מתחילת הסמסטר*, ולא היה בחופשה בסמסטר הקודם תוך חודש מי שמגיש את החיבור 
ד המינימלי הנדרש ממנו, לפי תנאי שכר הלימוד שנקבעו  בסמסטר הקודם, ולא יידרש בשכר לימוד אם כבר שילם את שכר הלימו

  בעת קבלתו.
 יהיה חייב בשכר לימוד לאותו סמסטר.    -מי שמגיש את החיבור לאחר מועד זה, או שהיה בחופשה בסמסטר הקודם 

לימוד שנתי, לכל   שכר 5%סטודנט לתואר שני ששילם את שכר הלימוד המינימלי הנדרש ממנו וסיים את כל חובות הקורסים, ישלם  
 שכר לימוד שנתי, לכל סמסטר.  25%סמסטר, עד הגשת התזה.  סטודנט לתואר שני שלא סיים את חובות הקורסים ישלם 

שכר לימוד שנתי,   15%סטודנט לתואר דוקטור ששילם את שכר הלימוד המינימלי הנדרש ממנו וסיים את כל חובות הקורסים, ישלם 
 החיבור. לכל סמסטר, עד הגשת 

סטודנט שהיה מלגאי במהלך התואר, אך מגיש את התזה לאחר תום המלגה, ועדיין לא הסתיים הסמסטר, ישלם יתרת שכר לימוד  
 , בקיזוז המלגה שאושרה לו לאותו סמסטר.   מדי חודש בחודשו 

טר האחרון המאושר  חייב להגיש את החיבור עד סוף הסמס - : סטודנט שניצל את כל מכסת הסמסטרים שאושרה לו הערה* 
להשתלמותו (סוף פברואר לסמסטר חורף, סוף ספטמבר לסמסטר אביב). לא תותר גלישה של חודש נוסף, למעט אם ביקש אישור  

 אישור הארכת משך ההשתלמות אינו כולל פטור משכר לימוד, למעט אם צוין כך באופן מפורש.  ובקשתו זו אושרה.  מראש
 תזה:-בנתיב ללא .2

מי שמגיש את כל   לימודים יקבע לפי התאריך שבו יגיעו לבית הספר כל האישורים על סיום החובות של המשתלם.יום סיום ה 
יחשב כאילו סיים את הדרישות    -ולא היה בחופשה בסמסטר הקודם   -באפריל לסמסטר אביב)   30בנובמבר ( 30האישורים עד 

את שכר הלימוד המינימלי הנדרש ממנו (לפי תנאי שכר הלימוד  בסמסטר הקודם, ולא יידרש בתשלום שכר לימוד אם כבר שילם  
יהיה חייב בשכר לימוד לאותו   -שנקבעו בעת קבלתו). מי שמגיש את האישורים לאחר מועד זה, או שהיה בחופשה בסמסטר הקודם 

 שכר לימוד שנתי עבור כל סמסטר איחור.  5%הסמסטר בגובה  
 

 תיקונים בחיבורשכר לימוד לסטודנט שנדרש להכניס 
 סטודנט אשר חיבורו אינו מתקבל כבסיס לבחינה:  .1

 שכר לימוד שנתי עבור כל סמסטר.  5%יחויב בתשלום שכר לימוד מיום ההחלטה כי החיבור אינו מתקבל כבסיס לבחינה, בגובה 
 
 סטודנט הנדרש לתקן עבודתו לאחר הבחינה:  .2

 -ספטמבר לא יילקחו בחשבון במניין זה) -ימים מיום הבחינה (החודשים אוגוסטבוצעו בהתאם לנדרש תוך חודש  קלים אם התיקונים 
 לא יהיה חייב בשכר לימוד. 

ספטמבר לא יילקחו בחשבון במניין זה) -אם התיקונים מהותיים ובוצעו בהתאם לנדרש תוך חודשיים מיום הבחינה (חודשים אוגוסט
 לא יהיה חייב בשכר לימוד.  –

 במכתב ההנחיות לסגירת התואר שנשלח בדוא"ל לאחר הבחינה. מידע זה מופיע  
  5%ספטמבר לא יילקחו בחשבון במניין זה) יחויב הסטודנט בתשלום שכר לימוד בגובה  -(החודשים אוגוסט , חודשייםלאחר חודש

 שכר לימוד שנתי. 
 

 מלגות 
 

 מידע כללי   
. הסף לקבלת מלגה נקבע על ידי כל יחידה אקדמית  שיקולים אקדמיים בלבדהמלגות בביה"ס לתארים מתקדמים מוענקות על פי  

. התנאי בדבר הממוצע  80בנפרד ועשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר, אך בשום מקרה לא יהיה נמוך מציון ממוצע מצטבר  
ואסור לו לחרוג ממנו במשך כל תקופת קבלת המלגה. למידע נוסף ראה "נוהל הענקת  המינימאלי חל בכל זמן לימודיו של המלגאי  

 המלגה". 
 של המלגאים בתקופת המלגה ואינן מיועדות לבעלי הכנסה, לרבות שכר שבתון או גמלה.  המלגות מיועדות לסייע בכלכל

ירת תנאים שיובילו לסיום הדרישות לתואר  יודגש כי הענקת המלגה שתוענק, ככל שתוענק, נועדה לאפשר הקדשת זמן למחקר ויצ 
 עד לתום תקופת המלגה. 

מנות מלגה בחודש מסוים. מספר מנות המלגה יקבע ע"י היחידה  1-6המלגות בטכניון מוענקות במנות חודשיות. סטודנט יכול לקבל 
 האקדמית. שווי מנת המלגה נקבע בהתאם לתואר ולשלב המחקרי בו נמצא הסטודנט. 

 2021החל מחודש אפריל ה חודשית  שווי מנת מלג
 שווי מנת מלגה בש"ח   סוג התואר והשלב המחקרי 

   941 מגיסטר לפני נושא מחקר  

   1,007 מגיסטר אחרי נושא מחקר  

 1,199 דוקטור לפני בחינת מועמדות  

   1,302 דוקטור אחרי בחינת מועמדות  
 *סכומי המלגות מתעדכנים מעת לעת 
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 מלגת שכר לימוד למלגאים  
 למקבלי המלגה מוענקת  מלגת שכר לימוד (פטור שכר לימוד).   

 שווי מלגת שכר הלימוד הוא יחסי למספר מנות המלגה: 
שווי מלגת שכר לימוד   מספר מנות המלגה 

 (פטור שכר לימוד)  

   25% מנת מלגה   1

   50% מנות מלגה  2

   75% מנות מלגה  3

   100% ומעלה מנות מלגה   4
 *פטור באותו יחס חל גם על אגרת השמירה 

 
 עבור תקופה בה לא מוענקת מלגה מחויבים בשכר לימוד בהתאם לתקנות. 

 מידע נוסף 
 
מלגת  פרט לחיילים בשירות חובה/משרתים בשירות לאומי, הרשאים להגיש בקשה ל) בנתיב "ללא תזה" לא מוענקות מלגות. א

 .(שכר לימוד
ב. בוגר תואר שני או שלישי בטכניון, שהיה מלגאי במשך לימודיו, אם בחר בזמן כלשהו לאחר מכן ללמוד לתואר נוסף בטכניון  

 :שני נוסף או לתואר שלישי נוסף), יוכל להיות מלגאי פעם נוספת בכפוף לתנאים הבאים באותה רמה (כלומר לתואר 
הגשת המלצה מנומקת של היחידה האקדמית (בה הסטודנט מבקש ללמוד לקראת התואר הנוסף) למדור מלגות בביה"ס   .1

 .לצורך קבלת אישורו של סגן דיקן ביה"ס לבקשה
בתחום אחר ועם מנחה אחר מאשר בלימודי התואר שהסטודנט סיים.  התואר הנוסף יעשה ביחידה אקדמית אחרת,  .2

 .המועמד יוכל להתקבל כמלגאי גם לפני שמצא מנחה, עפ"י מדיניות היחידה האקדמית
 .ביה"ס לתארים מתקדמים שומר לעצמו את הזכות להגביל או להפסיק את הנ"ל, בהתאם לשיקול דעתו

דמים, בנוסף לחובותיהם כמשתלמים, לקחת חלק בהוראה של סטודנטים לתואר ג. הטכניון מעודד את המשתלמים לתארים מתק
ראשון, בעיקר במסגרת של מתן תרגולים, מעבדות והנחיית פרויקטים. בגין העבודה בהוראה משולם שכר עבודה בהתאם להיקף  

בית הספר לתארים מתקדמים  ההוראה. כדי לא לעכב את לימודיו ואת מחקרו של המשתלם, היקף ההוראה מוגבל על ידי דיקן  
 .שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה כמפורט בסעיף

 
 אישורים למקבלי מלגה 

בכל מקרה בו תאושר הענקת מלגה ע"י דיקן בית הספר לתארים מתקדמים ישלח מכתב לסטודנט. במכתב יפורטו החודשים בהם 
 אושרה הענקת המלגה, היקף המנות החודשיות שאושרו ועוד.  

 
 . ניתן לצפות בתלוש המלגה במערכת "חילן נט". תלוש מלגהעבור כל חודש בו תשולם מלגה יופק 

 יקבלו את הסיסמא למערכת "חילן נט" בדוא"ל מיד לאחר תשלום המלגה הראשון. מלגאים חדשים
 . 04-8293899בטל:   אשר נתקלים בקשיים בכניסה למערכת "חילן נט" מתבקשים לפנות לאגף חשבות מלגאים וותיקים

 
 לקבלת אישורים נוספים למקבלי המלגה יש לפנות בהתאם לפירוט שלהלן: 

 
כגון: אישור שהות בטכניון עבור התמ"ת ועוד, יש לפנות למזכירות בית הספר  וללים את סכומי המלגותשאינם כלקבלת אישורים 

  שבת לבנה בכתובת: -לתארים                                                                                     מתקדמים, לגב' בן
mailto:levana@technion.ac.il 

 . mailto:michalk@technion.ac.ilלכתובת דוא"ל: יש לפנות לאגף חשבות   הכוללים את סכומי המלגותלקבלת אישורים 
 

 נוהל הענקת המלגה   
. המלצה למתן מלגה ניתנת ע"י היחידה האקדמית (כולל מספר המנות וסוג המלגה). הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים תדון 1

ומעלה, מהטכניון או ממוסד אקדמי מוכר, השקול    80אך ורק בבקשות למלגה של מועמדים בעלי ציון ממוצע מצטבר לתואר של  
 ברמתו לטכניון.   

. ועדת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית ממליצה על הענקת המלגה בהתבסס על הקצבת המלגות העומדת לרשות היחידה 2
   האישור הסופי להענקת המלגה ניתן על ידי דיקן בית הספר לתארים מתקדמים.ולנתוניו האקדמיים של המשתלם. 

להשתנות מסמסטר לסמסטר, אך בשום מקרה לא יהיה   . הסף לקבלת מלגה נקבע על ידי כל יחידה אקדמית בנפרד ועשוי3
התנאי בדבר הממוצע המינימאלי חל בכל זמן לימודיו של המלגאי ואסור לו לחרוג ממנו במשך כל  .  80נמוך מציון ממוצע מצטבר  

 תקופת קבלת המלגה. 

https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/tuition-scholarships
https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/tuition-scholarships
https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/tuition-scholarships
https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/tuition-scholarships
https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/conditions-for-scholarship
https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/conditions-for-scholarship
https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/scholarships/conditions-for-scholarship
mailto:levana@technion.ac.il
mailto:michalk@technion.ac.il
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קדמיים והוא רשאי להגיש בקשה . לא כל הבקשות למלגה נענות בחיוב. יחד עם זאת יתכן מצב בו משתלם משפר את הישגיו הא 4
לקבלת מלגה לאחר מספר סמסטרים. בדרך כלל, משתלם המקבל מלגה ששומר על רמת הישגים גבוהה בלימודים ובמחקר, לפחות  

משתלם שאושרה תחודש מלגתו עד תום מכסת המלגות העומדת לרשותו. מנגד,    -כמו זו שאפשרה את הענקת המלגה מלכתחילה 
, תוקפא מלגתו עד למילוי הדרישות האקדמיות / תבוטל מלגתו, בכל  ינו עומד בדרישות האקדמיות / תפקודיותעבורו מלגה והוא א

 רגע נתון במהלך הסמסטר, גם במקרים בהם אושרה המלגה לסמסטר כולו.  
גה, ללא הודעה . דיקן בית הספר לתארים מתקדמים רשאי להפסיק לצמיתות או להקפיא לתקופה, ככל שימצא לנכון, את מתן המל5

מוקדמת, למלגאי (כולל מלגת שכר לימוד) שמפסיק מיוזמתו  את לימודיו, או שלימודיו מופסקים על ידי בית הספר עקב ירידה  
 עמידה בדרישות האקדמיות, או במקרה של חריגה מתנאי ההסכם לקבלת מלגה.  -משמעותית בהישגים או אי

 תנאים לקבלת מלגה  
. הסף לקבלת מלגה נקבע על ידי כל יחידה אקדמית  שיקולים אקדמיים בלבדקדמים מוענקות על פי  המלגות בביה"ס לתארים מת

. התנאי בדבר הממוצע  80בנפרד ועשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר, אך בשום מקרה לא יהיה נמוך מציון ממוצע מצטבר  
תקופת קבלת המלגה. למידע נוסף ראה "נוהל הענקת  המינימאלי חל בכל זמן לימודיו של המלגאי ואסור לו לחרוג ממנו במשך כל 

 המלגה". 
 שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה 

היקף השהות בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה הם בהתאם למספר מנות המלגה החודשיות,  
בו מוענקת המלגה, גם אם הסמסטר מתחיל בהמשך  כמפורט להלן. הדרישה לשהות בטכניון היא מתחילת החודש 

 .החודש 
) אינם באים לגרוע, כי אם להוסיף, על "תקנות הכניסה לישראל", האוסרות על סטודנטים  1-4הסעיפים שלהלן (

 .הסכם לקבלת מלגה ב 4.12(תלמיד) לעבוד בישראל כמפורט בסעיף מספר   2המחזיקים באשרה מסוג א/
ימים בשבוע. הוא אינו רשאי לעבוד בשכר בכל   5מנות מלגה ומעלה חייב לשהות בטכניון  4משתלם המקבל  .1

יחידות   1,100עבודה, לרבות בעבודה אחרת, אלא כ"סגל נלווה" בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 
 .תעסוקה

ימים בשבוע. הוא רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת   4מנות מלגה חייב לשהות בטכניון  3משתלם המקבל  .2
אחרת של יום עבודה אחד בשבוע,  בעבודה  או יחידות תעסוקה 1,400הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 

 .לכל היותר 
ימים בשבוע. הוא רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת   3מנות מלגה חייב לשהות בטכניון  2משתלם המקבל  .3

של שני ימי עבודה בשבוע,   בעבודה אחרת או יחידות תעסוקה 1,400הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 
 .לכל היותר 

ת חייב לשהות בטכניון יומיים בשבוע. הוא רשאי לעבוד כ"סגל נלווה" בלשכת  משתלם המקבל מנת מלגה אח .4
בעבודה אחרת של שלושה ימי עבודה בשבוע,   או יחידות תעסוקה 1,400הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 

 .לכל היותר 
אחרת במסגרת מיזמים    מובהר בזאת כי "עבודה אחרת" כוללת גם נטילת חלק ו/או שותפות ו/או חברות ו/או כל פעילות

-1וההגבלות בדבר היקף שעות העבודה השבועיות בסעיפים    ו/או חברות הזנק, בין אם בתמורה ו/או ללא תמורה כלל,
, יחולו גם עליה. מלגאי העובד בעבודה אחרת נדרש להגיש גם אישור ממעסיקו/יו על היקף העסקתו, עם הגשת  4

 .ה אקדמיתהבקשה לקבלת/להארכת מלגה ובכל תחילת שנ
בהמלצת היחידה האקדמית, רשאי מלגאי להגיש לדיקן בית הספר לתארים מתקדמים בקשה מפורטת לתעסוקה חריגה  

בקשה לעבודה   לרבות שילוב של חלקיות בין העסקה ביחידות תעסוקה לבין עבודה אחרת (באמצעות טופס
, לצורך קבלת  4-1למגבלות המפורטות בסעיפים  מכתב מפורט המסביר את פרטי ה"עבודה האחרת", מעבר/(חריגה 

 .אישורו של הדיקן לקיום פעילות כאמור 
 :"לימהעבודה מסוג "תעסוקה מש 

משתלמים מלגאים אשר היקף העסקתם ביחידות תעסוקה בלשכת הסגל האקדמי בטכניון אינו תואם את היקף יחידות  
התעסוקה המובטח בהסכם שנחתם בין ארגון סגל ההוראה בטכניון (אס"ה) לבין הטכניון רשאים להגיש בקשה  

 ."'בקשה לאישור תעסוקה משלימה "ל"תעסוקה משלימה" באמצעות טופס 
שהיא לטובת הטכניון ואיננה קשורה למחקר בו   דות תעסוקה),תעסוקה משלימה" הינה עבודה בטכניון (שאיננה ביחי"

 .עוסק המשתלם ושבגינו מוענקות מלגות וכן עבודה בטכניון ו/או מחוץ לטכניון אשר מהווה תרומה לקהילה 
להלן רשימת עבודות אפשריות מסוג "תעסוקה משלימה" (עבודה בטכניון ו/או מחוץ לטכניון אשר מהווה תרומה לקהילה  

 :נה ביחידות תעסוקה) ושאינ
 .עבודה באגודת הסטודנטים ו/או מוסד הטכניון  .1
 .חונכות סטודנטים דרך היחידה לקידום הוראה/אגודת הסטודנטים .2
 ."הוראה ביחידה ל"נוער שוחר מדע .3
 ."עבודה ככתב מדעי במסגרת יחידת "דוברות הטכניון .4

https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%94.docx
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%94.docx
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94.docx
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למקומות עבודה אלו יחשבו במניין שעות  הוראה במוסדות אקדמיים אחרים ובבתי ספר (זמני הנסיעה  .5
  .ההיעדרות המותרות למלגאים)

בקשות לתעסוקה משלימה שאינן מתוך הרשימה הנ"ל תיבחנה ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים באופן פרטני בהתאם  
 .להגדרת תעסוקה משלימה לעיל ותוך התחשבות באופי התעסוקה ובמצבו האקדמי של המשתלם

יחידות תעסוקה שקולות במרבית   1,100עפ"י שעות עבודה ולא עפ"י גובה שכר. לדוגמא, אם תעסוקה משלימה תחושב  
יחידות תעסוקה יוכל להגיש בקשה   300שעות שבועיות, מלגאי שיתרגל בהיקף של  8המקרים לעבודה בהיקף של  

 .שעות שבועיות   6לתעסוקה משלימה בהיקף שלא יעלה על 
ארגון סגל   א בדף המידע המצורף לטופס הבקשה לתעסוקה משלימה ובאתרמלא בנושא והסברים ניתן למצו מידע 

 .ההוראה
 

 :הארכת משך קבלת המלגה  עבודה בתקופת 
 .הנ"ל  1-4יחולו כל הוראות סעיפים  A-6או  O-6 מסוג  בתקופת הארכת משך קבלת המלגה

חל איסור מוחלט על עבודה כלשהי, בטכניון או מחוצה לו,   ,B-6המלגה מסוג בתקופת הארכה חריגה של משך קבלת 
לרבות עבודה כמורה נלווה בלשכת הסגל האקדמי בטכניון, אלא אם התקבל אישור חריג לכך מדיקן בית הספר לתארים  

 .מתקדמים 
 

 צבירת נקודות לימוד  
 מגיסטר 

 
לצבור תוך שניים או שלושה סמסטרים, נקבעת בהתאם למספר נקודות הדרישה לכמות נקודות הלימוד אותן נדרש המשתלם  

 .הלימוד הנדרשות לתואר (כולל מקצועות השלמה) ולהיקף מנות המלגה
 .מידע פרטני בנושא זה יישלח אל המלגאי עם מכתב אישור המלגה הראשון ולהלן האפשרויות השונות

 :מנות מלגה ומעלה 3משתלם המקבל  
 .הסמסטרים הראשונים להשתלמותו 2מסך הנקודות הנדרשות במהלך   75%לפחות חייב לצבור   •
 .הסמסטרים הראשונים להשתלמותו 2מסך הנקודות הנדרשות במהלך   50%חייב לצבור לפחות  •

 .נקודות בשנה הראשונה 12נקודות בסמסטר הראשון ולפחות    8על המשתלם ללמוד לפחות  בשני המקרים הנ"ל 
 :ות מלגהמנ  1-2משתלם המקבל  

 .הסמסטרים הראשונים להשתלמותו 3מסך הנקודות הנדרשות במהלך   75%חייב לצבור לפחות  •
 .הסמסטרים הראשונים להשתלמותו 3מסך הנקודות הנדרשות במהלך   50%חייב לצבור לפחות  •

 .נקודות בשנה הראשונה 10נקודות בסמסטר הראשון ולפחות    6על המשתלם ללמוד לפחות  בשני המקרים הנ"ל 
 

 דוקטור 
, המקבל מלגה, חייב להתחיל בצבירת הנקודות הנדרשות לא יאוחר ממועד העמידה  דוקטור במסלול הרגילמשתלם לתואר 

 בבחינת המועמדות. 
, חייב להתחיל בצבירת הנקודות הנדרשות בהתאם לתקנות ביה"ס ולמפורט במסלולי  דוקטור במסלול המיוחדמשתלם לתואר 

 הלימודיות לתואר דוקטור. הלימוד והדרישות 
 

 מועד אחרון לקבלת אישור לנושא מחקר  
משתלם לתואר מגיסטר המבקש לקבל מלגה/המקבל מלגה נדרש לקבל אישור מביה"ס לתארים מתקדמים לנושא מחקר (לאחר  

ישת  שהנושא אושר ביחידה האקדמית) בשלב מוקדם של השתלמותו. המועד לקבלת אישור לנושא מחקר יקבע בהתאם לדר 
 .של הטכניון, כמפורט להלן 27.04היחידה האקדמית ובתנאי שזו לא חורגת מהמפורסם בתקנה מספר 

בהיעדר דרישה מהיחידה האקדמית, לא יאוחר מתום שני סמסטרים להשתלמותו של המלגאי, תמליץ הוועדה על מינוי מנחה קבוע. 
 .שיאושר על ידי המנחה והוועדהעל הסטודנט להגיש במועד זה נושא מחקר או פרויקט 

 . ההסכם מפורסם באתר ביה"ס בסעיף "טפסים", "מלגות". התנאים המלאים לקבלת מלגה מפורסמים ב"הסכם לקבלת מלגה"
 

 משך קבלת המלגה 
 כללי  

 •  המלגות בטכניון מוענקות בצורה של מנות חודשיות. 
 מנות מלגה בחודש מסוים.  1-6סטודנט יכול לקבל   •

 מספר מנות המלגה יקבע ע"י היחידה האקדמית.   •

https://www.tso.co.il/
https://www.tso.co.il/
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מלא (מסך חודשי המלגה האפשריים בהתאם לתואר הנלמד), ללא קשר למספר מנות   כל חודש בו מוענקת מלגה יספר כחודש •
 המלגה המוענקות באותו חודש. 

 מלגאי שקבל אישור להארכת מלגה, נדרש להגיש את החיבור בתום תקופת ההארכה.  •

שהוארך משך קבלת מלגתו לא ישמש כסגל נלווה בלשכת הסגל האקדמי בטכניון ולא יבצע כל עבודה אחרת, אלא אם  מלגאי  •
 כן קיבל אישור חריג לכך מדיקן בית הספר לתארים מתקדמים. 

 
 (פרט למשתלמים בפקולטות פיסיקה, כימיה, ביולוגיה ורפואה)  משך קבלת המלגה

 חודשי מלגה במשך הזמן המוקצב להשתלמותו.   24משתלם לתואר מגיסטר יכול לקבל עד  א. 
 חודשי מלגה במשך הזמן המוקצב להשתלמותו.   42משתלם לתואר דוקטור יכול לקבל עד   ב. 
 חודשי מלגה.  60משתלם לתואר דוקטור במסלול הישיר יכול לקבל עד  ג.  
 חודשי מלגה במשך הזמן המוקצב להשתלמותו.   48משתלם לתואר דוקטור במסלול המיוחד יכול לקבל עד  ד.  

 חודשים לכל היותר מעבר למכסות הנ"ל.  6במקרים מיוחדים תישקל הארכה של עד  
 חודשים בסעיף ד'.   6במקרים מאד חריגים ומיוחדים תישקל הארכה נוספת של עד 

   יסיקה, כימיה, ביולוגיה ורפואה)(בפקולטות פ משך קבלת המלגה
 חודשי מלגה במשך הזמן המוקצב להשתלמותו.  24משתלם לתואר מגיסטר יכול לקבל עד  א. 
 חודשי מלגה במשך הזמן המוקצב להשתלמותו.   48משתלם לתואר דוקטור במסלול הרגיל יכול לקבל עד   ב. 

 חודשי מלגה במשך הזמן המוקצב להשתלמותו.   66משתלם לתואר דוקטור במסלול הישיר יכול לקבל עד  . ג
 המוקצב להשתלמותו. חודשי מלגה במשך הזמן  60משתלם לתואר דוקטור במסלול המיוחד יכול לקבל עד  ד.  

 חודשים לכל היותר מעבר למכסות הנ"ל.  3במקרים מיוחדים תישקל הארכה של 
 

 משך קבלת המלגה למשתלם במעמד משלים 
חודשים לכל היותר, ללא שום אפשרות הארכה. מספר חודשי המלגה   12-משך קבלת המלגה למשתלם במעמד משלים מוגבל ל

 עמד משלים, הם חלק מסה"כ חודשי המלגה האפשריים בתואר.  המוענקים בתקופה בה הנך סטודנט במ
 מלגות שכר לימוד  

 קיימים מספר סוגים של מלגות שכר לימוד (פטור שכ"ל) כמפורט להלן: 
 . מלגאים  1

למקבלי המלגה מוענקת גם מלגת שכר לימוד. שווי מלגת שכר הלימוד הוא יחסי למספר מנות המלגה. למידע נוסף ראה "מידע  
 כללי". 

 . חיילים המשרתים בשירות חובה/למשרתים בשירות לאומי 2
 (המלגה מיועדת רק למשתלמים בקמפוס הטכניון בחיפה) 

בית הספר לתארים מתקדמים מעניק מלגת שכר לימוד לחיילים המשרתים בשירות חובה/למשרתים בשירות לאומי העומדים  
תלמים בקמפוס הטכניון בחיפה. המלגה ניתנת רק בתקופת שירות  בדרישות האקדמיות לקבלת מלגה. המלגה מיועדת רק למש

 ספטמבר אין חיוב בשכר לימוד. -יולי. בחודשים אוגוסט- החובה/השירות הלאומי. ניתן לקבל את המלגה בין החודשים אוקטובר
המתאים: חיילים בשירות  בקשה לקבלת מלגה ניתן להגיש למזכירות היחידה האקדמית (לציין "שכר לימוד"), ולצרף אישור מהגורם 

 .  3אישור לימודים מהאגודה להתנדבות/טופס  -אדם בצה"ל; למשרתים בשירות הלאומי -אישור על שירות סדיר מאגף כח -חובה 
 את הבקשה למלגת שכר לימוד לחיילים בשירות חובה/למשרתים בשירות לאומי יש לחדש בתחילת כל שנה אקדמית.  

 ל"לימודים במקביל" בטכניון. סטודנט שהתקבל 3
סטודנט שהתקבל ללימודי תואר שני במסלול מחקרי וקיבל אישור ללמוד במקביל (סמסטר אחד או שניים) בלימודי הסמכה בטכניון  

לשם סיום התואר הראשון, זכאי לקבל מלגת שכר לימוד לתקופת הלימודים במקביל. מלגת שכר הלימוד תוענק, באופן אוטומטי,  
 רשום למקצועות בלימודי הסמכה ומחויב בשכר לימוד בגינם. שאינו מקבל מלגה מהיחידה האקדמית ובתנאי שהוא לסטודנט 

 מלגה לסטודנט שהתקבל ללימודים לתארים מתקדמים, על תנאי סיום תואר ראשון   
יבוצע רטרואקטיבית רק אם  תשלום המלגה מותנה בהמצאת אישור הזכאות לתואר ותדפיס ציונים סופי ומאושר. התשלום   א.

מסמכים אלה יועברו למדור רישום וקבלה עד למועד שנקבע במכתב הקבלה (סטודנטים בוגרי לימודי הסמכה בטכניון אינם  
לא תשולם המלגה   –נדרשים להעביר את המסמכים). במקרים מיוחדים בהם תינתן הארכה למועד סיום התואר הראשון  

 רטרואקטיבית! 

ד לתארים ראשון/שני במקביל (בלימודי הסמכה בטכניון ובבית הספר לתארים מתקדמים) וזכאי למלגה במהלך  סטודנט הלומ ב.
הלימודים במקביל, נדרש להעביר את אישור הזכאות לתואר הראשון ואת תדפיס הציונים הסופי והמאושר, במועד שנקבע  

 במכתב הקבלה.  אם לא יעמוד בדרישה זו תופסק השתלמותו.  
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 ת נוספות למלגאים מלגו
 

  מלגות הצטיינות
 90מלגת הצטיינות לבוגרי הטכניון בממוצע   -מלגת מצוינים עידוד דיקן  (לסטודנטים לתואר מגיסטר ובמסלול המיוחד לדוקטורט) 

, ומעלה, המיועדים לקבל מלגה בהיקף של שלוש מנות ומעלה במהלך השתלמותם. מלגת המצוינים תוענק לזכאים באופן חד פעמי 
בתום הסמסטר הראשון או השני (למלגאים שהתקבלו ל"לימודים במקביל" בטכניון) להשתלמות, ובדיעבד, בצורה של מנה חודשית  

מנות מלגה). אין צורך להגיש בקשה למלגה זו, איתור הזכאים מתבצע באופן   5נוספת לכל חודש בסמסטר (סה"כ תוספת של  
 אוטומטי. 

 
סטודנטים מצטיינים במיוחד במהלך הלימודים, יכולים לקבל מנה נוספת עבור   -היחידה האקדמית מלגת מצוינים על חשבון 

  הצטיינותם בהתאם לשיקולי ועדת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית.
 

 מלגות תפר 
 (למשתלמים מלגאים לתואר שני בטכניון אשר ממשיכים לימודיהם לתואר שלישי ברצף)

בטכניון אשר ממשיך את לימודיו ברצף לתואר שלישי יכול לקבל מלגת "תפר" בהמלצת היחידה  משתלם מלגאי לתואר שני 
חודשים לצורך סיום   3האקדמית. מלגת ה"תפר" היא על חשבון מכסת חודשי המלגה לתואר ד"ר וניתן לקבלה לתקופה של עד  

לבית הספר והתקבלו קבלה עקרונית ללימודי התואר השני. זכאים למלגת "תפר" משתלמים מלגאים אשר הגישו את חיבור הגמר  
   דוקטורט.

בחודשים בהם תוענק מלגת "תפר" היא תשולם בשווי של "מגיסטר אחרי נושא מחקר". לאחר הקבלה המלאה ללימודי דוקטורט,  
ד"ר לפני  הפרשים משווי של "מגיסטר אחרי נושא מחקר" לשווי של " -ישולמו הפרשים בגין החודשים בהם שולמה מלגת "תפר" 

 בחינת מועמדות". 
 

 מלגות בגין הורות 
   הורות והתאמות מלגה למחקר

הזכאות להתאמות מלגה למחקר עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, עבור אירוע מזכה  
. לאחר שנקבעה זכאות מלגה למחקר  בלימודי הסמכהשהתרחש החל מסמסטר חורף תשע"ג, נקבעת על ידי רכזת ההתאמות 

 מטופל הנושא במדור מלגות של בית הספר לתארים מתקדמים.  
 מפורסם נוהל ההתאמות המלא כולל אופן הגשת הבקשה להתאמות.   לימודי הסמכהבאתר  

לת ילד  את הבקשה להתאמות ניתן להגיש באמצעות טופס "בקשה להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קב 
  למשמורת או אומנה".

 
 הארכת החופשה לאחר לידה  

, יש להגיש  ללא קבלת מלגהשבועות נוספים לכל היותר,   14בקשה (מכתב) להארכת החופשה לאחר לידה, לתקופה של עד  
ה  ישירות למזכירת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית. את הבקשה יש להגיש, לכל המאוחר, כחודש לפני תום תקופת החופש

 שלאחר הלידה. 
בבקשה יש לציין את תאריכי החופשה הנוספת ואת תאריך החזרה ללימודים (לפעילות אקדמית מלאה). הבקשה  

ידי המנחה ומרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית.  -תועבר לטיפול במדור מלגות לאחר שתאושר על 
ה. בגין תקופה זו תוענק "מלגת (פטור) שכר לימוד"  בתקופת החופשה הנוספת, ללא מלגה, תיעצר ספירת חודשי המלג

אשר איננה נספרת כ"חודשי מלגה". מועד הגשת חיבור הגמר לביה"ס יעודכן גם הוא בהתאם לתקופת הארכת  
 .החופשה לאחר הלידה, ללא מלגה

ללימודים  את רכזת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית על החזרה   בכתב  בתום תקופת החופשה הנוספת יש לידע
  .(לפעילות אקדמית מלאה) לצורך חידוש הענקת המלגה

 

 מלגות למשרתים במילואים 
יומיים אינם נספרים לחישוב זה) יכול לקבל הארכת  - יום (במצטבר) במהלך היותו מלגאי (חד 30סטודנט אשר שירת במילואים מעל 

 ל היותר.  מלגה מקרן מילואים בהתאם למספר הימים שצבר, עד שלושה חודשים לכ 
בקשה לקבלת מלגה מקרן מילואים יש להגיש למדור מלגות בבית הספר לתארים מתקדמים באמצעות טופס הארכת משך מלגה  

 ולציין שמדובר במלגת מילואים. בנוסף יש לצרף אישור רשמי מקצין העיר על ימי המילואים שבוצעו במהלך תקופת קבלת המלגות.   
הבקשה תוגש כחודשיים לפני תום מכסת המלגות לתואר (למידע נוסף ראה "משך קבלת המלגה") ובטרם הגשת בקשה להארכת  

 מלגה מהיחידה האקדמית (אם מוגשת כזו).  
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 הגשת בקשה לקבלת מלגה  

אם למועדים  סטודנט המבקש מלגה יגיש את טופס הבקשה לקבלת מלגה למזכירות תארים מתקדמים ביחידה האקדמית, בהת
 המפורטים בסעיף "מועדים להגשת בקשה לקבלת מלגה".  

 מכתבי ההמלצה ישלחו ע"י הממליצים ישירות למזכירות תארים מתקדמים ביחידה האקדמית. 
 

 מועדים להגשת בקשה לקבלת מלגה  
ות היחידה  מועמדים חדשים ומלגאים המבקשים את המשך קבלת המלגה, יגישו את הבקשה לקבלת מלגה בהתאם למדיני 

 האקדמית.  
 בהיעדר מדיניות, יש להגיש את הבקשה בהתאם למועדים שלהלן: 

 
 סמסטר קיץ  סמסטר אביב   סמסטר חורף  

 באפריל   30עד  מועמדים חדשים  
(של השנה   

 הקודמת) 

 במאי    31עד  בנובמבר    30עד 

מלגאים המבקשים את המשך  
 קבלת המלגה 

 במאי    31עד 
(של השנה  
 הקודמת) 

 במאי   31עד  בדצמבר    31עד 

 בקשה שלא תוגש במועד לא תטופל! 
 

 היעדרות מלגאים מהטכניון
   

ספטמבר) זכאי לחופשה בת חודש אחד בשנה (ללא -אוקטובר( משתלם המקבל מלגה במשך כל חודשי שנת הלימודים האקדמית
 ספטמבר. -היותר, יילקחו במהלך החודשים אוגוסטזכות צבירה), כאשר שבועיים מתוך חודש זה, לכל 

ממספר גורמים בהתאם לאופי ההיעדרות,  קבלת אישור מראש חופשה/היעדרות של מלגאים מהטכניון, בארץ ובחו"ל, מחייבת  
 כמפורט להלן:  

(למתרגלים), ממרכז הוועדה  כל נסיעה לחו"ל לצרכי מחקר מחייבת קבלת אישור מראש מהמנחה, ממרכז לימודי הסמכה  א.  
לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית ומדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים. למותר לציין כי בכל נסיעה לחו"ל יש לדאוג לכיסוי  

 ביטוחי. 

יום) מחייבת קבלת אישור מראש מהמנחה, ממרכז לימודי הסמכה    14כל חופשה/היעדרות מהטכניון של פחות משבועיים ( ב.  
 (למתרגלים) וממרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית. 

יום) ומעלה מחייבת קבלת אישור מראש מהמנחה, ממרכז לימודי הסמכה    14כל חופשה/היעדרות מהטכניון של שבועיים ( ג.  
 (למתרגלים), ממרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית ומדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים. 

 
. המכתב יכלול התייחסות לנושאים הבאים: חשיבות  אישור היעדרות מעל חודש ימים לצרכי מחקר יש לצרף מכתבלבקשה ל 

האם להפסיק/להמשיך את הענקת המלגות במהלך ההיעדרות.   - ההיעדרות, הקשר בין ההיעדרות למחקר, המלצה לגבי המלגות 
יתקבל/לא יתקבל שכר ו/או מימון כלשהו ו/או השתתפות  בבקשה להמשך הענקת המלגות יש להתייחס לנושאים הבאים: האם 

בהוצאות (ממקור טכניוני/ממקור שאינו טכניוני) בתקופת ההיעדרות (יש לפרט את גובה המימון/ההשתתפות בהוצאות). יש לקבל  
 ת.  את אישור המנחה ומרכז הוועדה לתארים מתקדמים היחידתי למכתב בנוסף לאישורם על גבי טופס הבקשה להיעדרו 

 
את הבקשה להיעדרות מהטכניון, שתכלול גם ציון השפעתה האפשרית על משך ההשתלמות, יש להגיש באמצעות טופס "בקשה  

 לאישור היעדרות מהטכניון עבור משתלמים מלגאים".  
 

 החזר מלגות ושכר לימוד  – הפרת תנאי המלגה 
 

להקפיא לתקופה, ככל שימצא לנכון, את מתן המלגה, ללא הודעה  דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים רשאי להפסיק לצמיתות או 
מוקדמת, ממלגאי שהפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו או שחרג מתנאי ההסכם לקבלת מלגה או מתנאי ביה"ס לתארים  

וכן גם, אך לא   מתקדמים לרבות, אך לא רק, ממלגאי שמסר, לצורך קבלת מלגה, פרטים לא נכונים ו/או שהפרטים שמסר השתנו,
 רק ממלגאי שהוגש נגדו כתב אישום משמעתי/קובלנה או כל הליך אחר בעל אופי משמעתי לפי כל תקנון החל בטכניון. 

 
בנוסף לאמור בכל תקנון משמעת החל בטכניון, ערכאת משמעת תהיה מוסמכת, בנוסף לכל סמכות אחרת שהוענקה לה, להורות  
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ושכר לימוד שקיבל, במלואם או בחלקם, ואף בצירוף הפרשי הצמדה ממועד קבלתם, אם הורשע  למלגאי כי ישיב לטכניון כספי מלגה
 בביצוע עבירת משמעת. 

 
 מענקי נסיעה למלגאים המשתתפים בכנסים בחו"ל  

הטכניון רואה חשיבות רבה בהשתתפות תלמידי המחקר בכנסים מדעיים בחו"ל. בכדי לעודד פעילות זאת בית הספר תומך במימון 
הנסיעות לחו"ל באמצעות מענקי נסיעה, הניתנים בשלב זה למלגאים בלבד. מטרת מענק הנסיעה היא לאפשר למלגאי ביה"ס  

 פוסטר) בכנסים מדעיים בין לאומיים.   (הצגת מאמר או  להשתתף באופן פעילהמצטיינים  
 מענק הנסיעה ניתן על סמך הצטיינות המלגאי המתבטאת בפרסומים מדעיים, ציוני הקורסים ומכתבי המלצה. 

 למידע נוסף ראה אתר ביה"ס בסעיף "מענקי נסיעה למלגאים המציגים בכנסים בחו"ל". 
 

באתר בית הספר  לנסיעות לכנסים בחו"ל נמצאים טפסים בנושא מלגות, היעדרות מלגאים מהטכניון ומענקים  
   לתארים מתקדמים

 . 04-8293098/3867מדור מלגות, בית הספר לתארים מתקדמים, טל.  -בירורים בנושא מלגות 
 

 הלוואות 
 פרטים באתר קרן מלווה בקישור להלן: 

-https://slimud.web.technion.ac.il/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA
%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%95-%D7%A7%D7%A8%D7%9F/ 

 
 מעונות
 ר משרד המעונות בקישור להלן: פרטים באת 

dorms.web.technion.ac.il-https://gr/ 
  

http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Forms/Forms.asp
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Forms/Forms.asp
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Forms/Forms.asp
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Forms/Forms.asp
https://slimud.web.technion.ac.il/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94/
https://slimud.web.technion.ac.il/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94/
https://slimud.web.technion.ac.il/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94/
https://slimud.web.technion.ac.il/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94/
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 בקשות לשינוי פעילות
 

 ביטול קבלה 
למדור רישום וקבלה בבית הספר לתארים   בדוא"ל,סטודנט המבקש מסיבה כל שהיא שלא להתחיל את לימודיו, יפנה את הודעתו  

(לא לפקולטה), לא יאוחר מתחילת הסמסטר שאליו התקבל באמצעות טופס "ביטול קבלה" הנמצא באתר ביה"ס תחת  מתקדמים  
 יחויב בתשלום שכר לימוד (ראה  פרק שכר לימוד)."טפסים". סטודנט שהודעתו תגיע לאחר מועד זה 

 פירוט ב"מועדיםחשובים" בקישור הבא:  
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads .6-תשפב-חשובים-מועדים/ pdf 

 
 דחייה בהתחלת השתלמות 

בקשה באמצעות טופס "בקשה לדחייה בהתחלת     ליחידה האקדמית אליה התקבלסטודנט המבקש לדחות את תחילת לימודיו יעביר  
היחידה תעביר את ההמלצה לדיקן בית הספר   לא יאוחר ממועד תחילת הסמסטר.  ,הלימודים" הנמצא באתר ביה"ס תחת "טפסים" 

מסטר אחד או לשניים. יש להסדיר את טפסי שכר הלימוד על מנת שתאושר בקשת  לתארים מתקדמים. ניתן לבקש דחיית לימודים לס
 הדחייה. סטודנט שהודעתו תגיע לאחר מועד תחילת הלימודים יחויב בתשלום שכר לימוד (ראה  פרק שכר לימוד). 

 פירוט ב"מועדיםחשובים" בקישור הבא:  
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads.6-מועדים-חשובים-תשפב/pdf 

 
 שינוי מסלול לימודים/מעבר פקולטה 

ו ובין אם רק התקבל, יגיש בקשה למעבר פקולטה במדור רישום סטודנט המבקש לשנות את מסלול הלימודים, בין אם במהלך לימודי 
וקבלה בבית הספר לתארים מתקדמים. את הבקשה יש להגיש באמצעות הטופס "בקשה למעבר מסלול לימודים/פקולטה" הנמצא 

 באתר בית הספר תחת "טפסים": 
 הנחיות לשינוי מסלול לימודים/מעבר פקולטה:  

 לכל היותר במהלך הלימודים לתואר.  פעם אחת . מעבר מסלול/פקולטה אפשרי 1
לא ניתן לבצע מעבר במהלך    -. יש להגיש את הבקשה במועדי הרישום הקבועים ובכל מקרה עד חודש לפני התחלת הסמסטר  2

 . הסמסטר
ימשיך להיות סטודנט ביחידה האקדמית אליה הוא משתייך עד לקבלת התשובה מהיחידה    . סטודנט המבקש לעבור מסלול/פקולטה3

האקדמית אליה הוא מעוניין לעבור. עם קבלת התשובה החיובית יופסקו הלימודים ביחידה הקודמת והסטודנט יתקבל למסלול/פקולטה 
  אליהם ביקש לעבור.

מחודש4 לימודים  התחלת  משמעותו  מסלול/פקולטה  מעבר  ייקבעו  .  הלימוד  ושכר  ההשתלמות  משך  לדרישות  מחדש  ת.  בהתאם 
 הלימוד (ראה פרק שכר לימוד). 

 . המלגות שהוענקו ביחידה האקדמית אותה הסטודנט עוזב ייחשבו במניין המלגות המוענקות לתואר. 5
 

 חופשת לימודים 
 חופשה אקדמית הנה לסמסטר מלא. 

תחילת הסמסטר. עד  יש להגיש בקשה מנומקת לחופשה, מאושרת על ידי המנחה ומרכז הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים, 
מועדים אתר ביה"ס לתארים מתקדמים, בלשונית יב בתשלום שכר לימוד כמפורט בסטודנט אשר בקשתו תגיע לאחר מועד זה יחו 

   חשובים
 רשאי לקבל חופשה: 

 ) רשאי לקבל במהלך התואר עד שני סמסטרים של חופשה.  לפחות  75סטודנט במצב אקדמי תקין (ממוצע ציונים 
 אינו רשאי לקבל חופשה:  

 סטודנט במעמד "משלים" אשר טרם עבר למעמד "מן המניין".  •
 סטודנט אשר משך השתלמותו המקורי הסתיים.   •
 סטודנט הנמצא בהארכת השתלמות.  •
 דוקטורנט לפני בחינת המועמדות.   •
 מלגאי לפני הגשת נושא המחקר  -מגיסטר •
 כל מלגאי שקבל את מלוא מכסת המלגות בתואר ולא הגיש את החיבור לבית הספר.   •

 
 הפסקת לימודים 

השתלמותו יעביר הודעתו באמצעות היחידה האקדמית בה הוא לומד, לאישור המנחה ומרכז הוועדה  סטודנט המבקש להפסיק את 
 ביחידתו.  לתארים מתקדמים

 .  עד היום הראשון של הסמסטראת ההודעה יש להעביר 
   מועדים חשוביםאתר ביה"ס לתארים מתקדמים, בלשונית כמפורט בסטודנט שהודעתו תגיע לאחר מועד זה יחויב בשכר לימוד 

https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-6.pdf
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-6.pdf
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-6.pdf
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-6.pdf


21 
 

 מקצועות לימוד
 

 רישום למקצועות 
• כל סטודנט נדרש להירשם למקצועות שהוא מתכוון ללמוד באותו סמסטר; סטודנט שלא רשום למקצוע לא יוכל לקבל בו ציון. אין   

 , לרבות בתארים קודמים .  *להירשם שנית למקצוע שנלמד בעבר
 סטודנט לתואר מגיסטר חייב להיות רשום למקצועות בסמסטר הראשון ללימודיו. • 
סטודנט המבקש ללמוד מקצוע בקריאה מודרכת נדרש להעביר לבית הספר אישור ממורה המקצוע,    -• לימוד מקצוע בקריאה מודרכת   

 מהמנחה וממרכז הוועדה היחידתית.  
   . טופס הצעת תכנית לימודים סמסטריאלית• את הרישום למקצועות יש לבצע באמצעות   
 • חשוב לבצע את הרישום למקצועות לפני תחילת הסמסטר (ניתן לבצע שינויים בהמשך, ראה סעיף שינויים בתוכנית הלימודים).  
 אקדמית.   • לאחר קבלת אישור המנחה וחתימתו יש להעביר את הטופס לטיפול מזכירות היחידה ה 
  • באחריות הסטודנט לוודא שהרישום נקלט  בגליון ציונים.   

*חזרה על קורס מבחירה (כלומר על קורס שבו קיבל הסטודנט ציון עובר, ושלא על מנ תלעמוד בתנאי לצעבר ל"מן המניין" תותר פע  
הסמסטרים העוקסים לסמסטר שבו נרשם אחת בלבד, עבור קורס אחד בלבד במהלך התואר, ובתנאי שהחזרה תהיה במהלך שני  

 הסטודנט לקורס בפעם הראשונה.
 

 שינויים בתוכנית הלימודים 
לשינויים בתוכנית   ס בקשהטופניתן לשנות את הרישום למקצועות בתוך ארבעה שבועות מתחילת הסמסטר, באמצעות  • 

 הלימודים.  
במקרים חריגים ומוצדקים בלבד, מעבר לארבעת השבועות המיועדים לשינויים: חובה להחתים את מורה המקצוע ולנמק את   • 

 סיבת הבקשה. 
בסעיף השלמת  ("לא השתתף") המשתקלל בממוצע (ראה   0ייקלט ציון  -במקצוע שלא נלמד בפועל ולא בוטל במהלך הסמסטר  • 

 מקצועות).
 

 ציונים/השלמת מקצועות  
 סטודנט בביה"ס לתארים מתקדמים חייב להשלים כל מקצוע אליו נרשם.  

 .   65בלימודים לתארים מתקדמים הוא   "עובר "ציון   -
במקצוע לימוד ברמת לימודים מתקדמים,  הוא חייב לתקן את כישלונו  על ידי    65-קיבל סטודנט ציון נמוך  מ - כישלון במקצוע  -

 הרשמה ולימוד מחדש של אותו מקצוע.  
יינתן כאשר סטודנט לא ניגש לבחינה מסיבות מוצדקות או כאשר קיבל רשות להשלים את דרישות המקצוע   – " ציון "לא השלים -

. ציון זה תקף לסמסטר אחד בלבד; אם במהלכו המקצוע לא הושלם יהפוך הציון ל"לא השתתף".  ניתן לקבל  בסמסטר העוקב
 הארכת ציון "לא השלים" לסמסטר נוסף באישור המורה האחראי למקצוע ומרכז תארים מתקדמים ביחידה. 

ר לו ציון "לא השלים" ע"י מורה המקצוע; סטודנט אשר נרשם למקצוע ולא ביטל את הרשמתו; או שלא הועב – ציון "לא השתתף" -
 ) אשר דינו כדין כישלון במקצוע.  0יקבל ציון "לא השתתף" ( -שלא השלים את דרישות המקצוע תוך סמסטר  -או 

החל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנט רשאי לגשת למועד הבחינות הראשון או השני בכל המקצועות, למעט במקרה בו   -מועד ב' 
) או  65 -לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף. סטודנט שנכשל במועד הראשון (ציון נמוך מ- ה לפי נהלים ביןנערכת בחינ

שמעונין לשפר את הציון, יוכל להיבחן שוב במועד השני. נכשל הסטודנט במקצוע (במועד א' ו/או במועד ב') יהיה רשאי להירשם  
 .תופסק השתלמותו -(במועד א' ו/או במועד ב') למקצוע פעם נוספת אחת בלבד ואם נכשל בו שוב 

 
 אי השתתפות בבחינה במקצוע עקב שירות מילואים 

סטודנט שנרשם למקצוע ואינו יכול לגשת לבחינה או להשלים את דרישות המקצוע באותו סמסטר עקב שירות מילואים, יזכה  
 מילואים. להקלות בהתאם לנוהל בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות 

 
  מקצועות קדם/השלמה

 כאשר סטודנט נדרש במקצוע קדם/השלמה, הוא חיב להירשם אליו בסמסטר הראשון ללימודיו. 
מקצועות קדם/השלמה הם חלק אינטגרלי של דרישות התואר וישתקללו בממוצע הציונים לתואר, אלא אם כן תמליץ היחידה אחרת,  

 והדיקן יאשר זאת. 
 

 ת הדרישות הלימודיות) (הפחת זיכוי במקצועות 
סטודנט אשר למד מקצועות ברמת לימודים מתקדמים (וכן מקצועות משותפים להסמכה ולתארים מתקדמים) שלא הוכרו לו בלימודיו  

 הקודמים, יהיה זכאי לזיכוי/הכרה במקצועות אלה, כולם או חלקם, בהתאם להמלצת הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.  

http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Forms/Current_students/Courses_registration.pdf
http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Forms/CourseRegistrationChanges.pdf
http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Forms/CourseRegistrationChanges.pdf
http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Forms/CourseRegistrationChanges.pdf
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 לפחות.    75בתנאי שהציון במקצוע הוא  זיכוי/הכרה יינתן • 
"לא לתואר" או  -יש לצרף לבקשה להכרה במקצועות גיליון ציונים בו רשום שהמקצוע שנלמד מצוין כ -מקצועות שנלמדו בטכניון  • 

 כ"מקצועות עודפים".  הציון ישתקלל בממוצע הכללי וחוק ההתיישנות יחול עליו (ראה בהמשך). 
ממספר הנקודות ברמת   25%ניתן לקבל הכרה בנקודות בהיקף של עד    -  בארץ או בחו"ל  אחרמקצועות שנלמדו במוסד אקדמי   • 

 מתקדמים בהן נדרש הסטודנט. הניקוד ייקבע בהתאם למקצוע חופף בטכניון ולא ישתקלל בחישוב הממוצע הכללי.  
 

 להכרה במקצועות שנלמדו בטכניון/באוניברסיטה מוכרת:   טופס בקשהיש להגיש את הבקשה להכרה ע"י מילוי 
 

 בחינה באנגלית מורחבת לסטודנטים בתארים מתקדמים 
 ידיעת שפות) -בתקנות  34.03 -ו 26.06(בהמשך לסעיפים 

 כל סטודנט בבית הספר לתארים מתקדמים נדרש לעבור את הבחינה באנגלית מורחבת תוך הסמסטר הראשון להשתלמותו.   
 פטור מהמבחנים  
   בעל תוארPhD . 
  ומעלה בחלק המילולי של מבחני  75%בעל ציוןGRE/GMAT . 
  .בוגר בי"ס תיכון או מוסד אקדמי מוכר בהם שפת ההוראה היא אנגלית 
 

 מועדי הבחינה 
הבחינה באנגלית מורחבת מתקיימת שלוש פעמים בשנה בחודשים: ינואר, יוני וספטמבר. אין מועד ב' במבחנים אלה. על המועדים  

באתר האינטרנט של המחלקה וכן הם  מתפרסמים  המדויקים נשלחת הודעה בדואר האלקטרוני לכל הסטודנטים החייבים להיבחן,  
 .  ם ואמנויות ללימודים הומניסטיי

 מומלץ למועמדים ולסטודנטים שעדיין לומדים בלימודי הסמכה לגשת לבחינה.  
 קורס הכנה לבחינה באנגלית

סטודנט אשר חוייב ולא עבר במהלך הסמסטר הראשון להשתלמותו את הבחינה באנגלית מורחבת, יחוייב להירשם ללימוד סדיר של  
המקצוע בטכניון ולגשת לבחינה בתום הסמסטר השני.   סטודנט אשר לא יעבור את הבחינה במועד זה, יועבר ל"מצב בלתי תקין"  

נוספת   פעם  להיבחן  האפשרות  לו  זה  ותינתן  במועד  הסטודנט  נכשל  להשתלמותו.   השלישי  בסמסטר  הבחינה  תופסק   –במועד 
 . השתלמותו

 הרשמה לבחינה
 .   באתר האינטרנט של המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויותההרשמה לבחינה באנגלית מורחבת מתבצעת 

 
 להיבחן יציגו את המסמכים הבאים:סטודנטים הבאים 

  תעודת זהות.  -סטודנטים בבית הספר לתארים מתקדמים 
  תעודת זהות + מכתב המאשר את מועמדותם.   -מועמדים לבית הספר לתארים מתקדמים 
  תעודת זהות + מכתב המודיע על ההפסקה.  -סטודנטים בבית הספר לתארים מתקדמים שהשתלמותם הופסקה 
  תעודת זהות + הפניה מהיחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ.  -ללימודי המשך ולימודי חוץ סטודנטים ביחידה 
 

 מבנה הבחינה 
הבחינה בודקת את יכולת השימוש של הסטודנט בשפה האנגלית ואת רמת הבנת הנקרא של טקסטים מדעיים וטכניים ברמה גבוהה. 
הבחינה בודקת את היכולת להתמודד עם טקסטים מורכבים במגבלה של זמן. הבחינה היא בסגנון ברירה מרבית (מבחן אמריקאי)  

ת תשובותיו על גבי דף תשובות ובחוברת השאלות. עם סיום הבחינה על הנבחן להחזיר  ונבדקת בעזרת סורק אופטי. הנבחן מציין א 
 את חוברת השאלות ואת דף התשובות.  

 משך הבחינה
 שלוש שעות. 

 
 שימוש במילון

השימוש  רוסי וכו') וכן אסור  -עברי, אנגלי-לשוני (אנגלי-אנגלי בלבד. אין להשתמש במילון דו-הנבחנים רשאים להשתמש במילון אנגלי
 במילון אלקטרוני.  

 
 הכנה לבחינה 

  ארבע דוגמאות בחינה כולל תשובותניתן למצוא באתר המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות  . 
  קימת אפשרות להשתמש במעבדתCALL  .(הוראת אנגלית בעזרת מחשב) הנמצאת במחלקה 
  שה באנגלית בפרק הזמן הנקוב בתקנות, או למי שנכשלו  קורס הכנה לבחינות באנגלית: הקורס מיועד לסטודנטים שלא עמדו בדרי

 בבחינה. 
 . 04-8293507בשאלות ובהסברים נא לפנות למחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות טל.  

http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Forms/CourseCreditOtherUniv.pdf
http://humanities.technion.ac.il/
http://humanities.technion.ac.il/
http://humanities.technion.ac.il/
https://humanities.technion.ac.il/graduate_proficiency_examination.htm
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 מקצוע באתיקה של המחקר 

המחקר" לפני  סטודנט לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי או סטודנט לתואר דוקטור, חייב לעבור את הבחינה במקצוע "אתיקה של 
 הגשת נושא המחקר או התיאור התמציתי. 

 סטודנט שלא יעבור את הבחינה לא יורשה להגיש את נושא המחקר/התיאור התמציתי.    
 ב"אתיקה של המחקר"  הבחינה

 ן.  "אתיקה של המחקר" הוא מקצוע מקוון הנלמד באופן עצמאי. בדומה לשיטת הלימוד, גם שיטת ההערכה בקורס נעשית באופן מקוו
המבחן נפתח באופן אוטומטי וכל הסטודנטים הרשומים למקצוע יכולים לבצע אותו בלחיצה על קישור מתאים באתר הקורס שבמערכת  

Moodle  . 
כולל   והוא  ברירה (בחינה אמריקאית) המוצגות לכל נבחן באופן אקראי מתוך מאגר הכולל  -שאלות רב  21משך המבחן הינו שעה 

 עשרות שאלות.  
 שאלות.   18ציון עובר, יש לענות נכונה לכל הפחות על  כדי לקבל

 המבחן מתקיים בתדירות של פעם בחודש, כאשר בכל מועד יש חמישה אירועי מבחן. 
   16:00  -  15:00,    14:00  -  13:00,    12:00  -   11:00, ,    10:00  -  9:00כלומר, בכל יום מבחן ניתן לבצע חמשה ניסיונות, בשעות:  

17:00 - 18:00 . 
 סטודנטים שיכשלו במבחן יוכלו לבצע את המבחן במועדים עוקבים (באותו היום או חודש לאחר מכן).  

 .  Moodle באתרמועדי המבחנים ותכני הקורס ניתן למצוא  
 
 

 לימודי המשך/לימודי צבירה
ראשון ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה ללמוד מקצועות של לימודים מתקדמים מבלי  מסגרת לימודי המשך מאפשרת לבעלי תואר  

 שיתקבלו כסטודנטים בבית הספר לתארים מתקדמים. במקרים מיוחדים ניתן לאשר לימודים אלה למי שעדיין אין בידו אישור גמר. 
הספר לתארים מתקדמים, נבחנים אתם ומקבלים  הלומדים משתתפים בלימודי המקצוע על כל חובותיו, יחד עם הסטודנטים של בית  

 ציון. 
משתתפים אשר לאחר מכן יתקבלו כסטודנטים בבית הספר לתארים מתקדמים, יוכלו לבקש מיחידתם האקדמית להכיר במקצועות  

הכרה  היחידה תוכל להמליץ על .כחלק מהדרישות הלימודיות לתואר לפחות)  75(ציון שלמדו במסגרת לימודי המשך ברמה נאותה 
במקצועות אלה, כולם או חלקם, עם או ללא זיכוי בנקודות. את הבקשה להכרה במקצועות אלה יש לצרף למסמכי ההרשמה לבית 

הספר לתארים מתקדמים, כולל אישור/תדפיס מלימודי המשך. מקצועות שיוכרו על ידי בית הספר עם זיכוי בנקודות, יופיעו בתדפיס 
מקצועות שיוכרו ללא זיכוי בנקודות יצוינו בתדפיס כמקצועות האסורים בלמידה חוזרת ולא יחושבו   .צעהציונים וייכללו בחישוב הממו

 בממוצע. 
 "חוק ההתיישנות".   -בתקנות   25.03סטודנט המבקש הכרה במקצועות אשר למד בעבר, מתבקש לעיין היטב בהשלכות סעיף 

לטופס הרישום יש לצרף אישור גמר רשמי    .משך ולימודי חוץ של הטכניוןהרישום למקצועות והתשלום עבורם יבוצעו ביחידה ללימודי ה
 של תואר ראשון לפחות.  

 .(בהנדסה אזרחית נדרש גם אישור סגן דיקן לתארים מתקדמים) לרישום למקצוע נדרש אישור ממורה המקצוע

 

 טיפול בתלונות סטודנטים
 נציב לתלונות סטודנטים 

   אקדמיות או מנהליות ומרגישים כי נגרם להם עוול, מוזמנים לפנות לגורמים המתאימים לטיפול בבעייתם.סטודנטים הנתקלים בבעיות  
 להלן פרטים בדבר תהליך הפניה:

מומלץ לפנות למזכירה האקדמית, בית הספר לתארים מתקדמים, אשר תנתב את התלונה לגורם המתאים (מורה המקצוע, מרכז  
ביחידה, סגן דיקן או דיקן, רמ"ח חשבונות סטודנטים, קצין ביטחון וכד'). אם הבעיה לא נפתרה על ידי אותו  הוועדה לתארים מתקדמים  

הגורם ניתן לפנות בכתב לדיקן בית הספר לתארים מתקדמים, בצירוף מסמכים מסייעים. הסטודנט יוזמן לשיחה אישית לפי הצורך  
 ולפי רוח הבקשה. 

ורטו לעיל, ועדיין לא נמצא פתרון משביע רצון לבעיה שהתעוררה, אפשר להפנות את התלונה  אם מוצו כל האפשרויות לבירור שפ
 בצירוף מסמכים רלוונטיים לנציב לתלונות סטודנטים כמוסבר להלן:

(הערה: תלונה שלא התבררה קודם בפני הדיקן ללימודי הסמכה/לתארים מתקדמים, או בפני דיקן הסטודנטים, כמפורט למעלה, תוחזר  
 סטודנט ללא טיפול). ל

בצינורות   .1 פתרונן  על  באו  לא  אשר  סטודנטים  בפניות  המטפלת  ונייטרלית  עצמאית  רשות  הנו  סטודנטים  לתלונות  הנציב 
והגורמים האקדמיים והמנהליים של המוסד. הוא   אובייקטיבי בין הסטודנטים לבין הרשויות  המקובלים. הנציב פועל כבורר 

 כל מידע כתוב רלוונטי. שומע את הצדדים ויש לו גישה ל 
 כל סטודנט יכול לפנות לנציב בכל נושא שבו הוא חש כי נגרם לו עוול, וכן בנושאי מלגות וקבלה למעונות.  .2

http://moodle.technion.ac.il/
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 סטודנט רשאי לפנות לנציב על מנת להתייעץ עמו בדבר הגשת התלונה.  .3
 השם.  הנציב אינו מטפל בפניות אנונימיות אולם על פי בקשת הסטודנט ניתן לשמור על חיסיון .4
. יש  10.00-12.00הנציב מקבל סטודנטים במשרדו של דיקן הסטודנטים בבית הסטודנט, קומת קרקע, בימי רביעי בשעות   .5

 .  04-8292535להירשם מראש אצל מזכירת דיקן הסטודנטים, טל. 

 
 נציבת הקבילות בטכניון לענייני הטרדות מיניות 

 
ת, בטוחה ומיטבית. לשם כך פועל הטכניון כנגד תופעות פסולות של הטרדות  הטכניון שואף להיות סביבת לימודים ועבודה מכובד

מיניות ושל קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות.  הטכניון פועל בהתאם לנוהל למניעת הטרדה מינית, וכן מונתה נציבת קבילות  
 בטכניון לענייני הטרדה מינית. 

ת הסטודנטים והסטודנטיות בטכניון בדבר החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית מטרת הנוהל למניעת הטרדה מינית היא ליידע א
 , אשר שינה נורמות חברתיות שהיו נהוגות בעבר ולהציג כתובת לשיחה או להגשת תלונה על חשד להטרדה מינית. 1998 -התשנ"ח

 : אמריטוס מיכל גריןנציבת הקבילות בטכניון לענייני הטרדות מיניות היא פרופ' 
agmgreen@technion.ac.il 

 04-8293479טל. 
 אתר 

 
 שונות

 אישורי סטודנט 
 סטודנט הלומד בבית הספר לתארים מתקדמים זכאי לאישורים הבאים: 

 הדוא"ל הטכניונית של הסטודנט. נשלח בתחילת כל סמסטר ישירות לכתובת   –"אישור סטודנט"    -אישור על לימודים  .1
 נשלח בסיום הלימודים, כשבועיים לאחר אישור התואר על ידי סנט הטכניון.   -אישור זכאות לתואר ותדפיס ציונים סופי   .2

בלשונית   הנמצא  בקשה  טופס  באמצעות  אותם  להזמין  יכול  האנגלית,  בשפה  אישורים  כולל  נוספים,  באישורים  המעונין  סטודנט 
 אישור סטודנט באתר בית הספר.  אישורים אלה יינתנו תמורת תשלום. טפסים/בקשה ל

 
 על ידי חברי סגל  לסטודנטין בטכניון מתן שיעורים פרטיים  

 את הנוהל הבא:  16.05.2010סנט הטכניון אישר בישיבתו מיום 
להלן: "חברי סגל"), נותנים שירות פרטי    –מקרים בהם חברי סגל (מרצים, מתרגלים וכד' כמפורט בחלק ב' של התקנות האקדמיות  

כלשהו, בתמורה כלשהי, לסטודנט/ים בטכניון מעוררים חשש לבעיה אתית. במיוחד, יש חשש לבעיה אתית כאשר חברי סגל נותנים  
 לסטודנט/ים במקצוע בו הם מלמדים, מתרגלים או בודקים תרגילים במסגרת ההוראה בטכניון.  שירות פרטי כלשהו, בתמורה כלשהי, 

לפיכך, הסנט קובע כי חל איסור על מתן שיעורים פרטיים לסטודנט/ים של הטכניון, בתמורה כלשהי, ע"י חברי סגל, אלא אם כן, מתן  
טכניון. בכל מקרה גם שיעורים שאושרו אינם מהווים חלק ממערך  שיעורים אלה אושר מטעמים מיוחדים מראש ובמפורש ע"י רשויות ה

ההוראה של הטכניון ועל כן אינם באחריות הטכניון. "רשויות הטכניון" לצורך הנחיה זו הם: ראשי היחידות האקדמיות אליהן משתייכים 
 דיקן הסטודנטים), על פי העניין.  חברי הסגל או דיקן כלל טכניוני (דיקן בית הספר לתארים מתקדמים, דיקן לימודי הסמכה,

 
 תוויות כניסה לרכב

 משרד אישורי כניסה פרטים באתר יחידת הבטחון, 
 

 לקויות למידה והפרעות של קשב וריכוז סטודנטים בעלי 
סטודנטים המבקשים התאמות על רקע של לקות למידה יפנו בתחילה אל היחידה לקידום סטודנטים.  הם יחוייבו לעבור אבחון חדש, 

 על חשבונם, על ידי מאבחן מטעם הטכניון.   
ל היחידה לקידום סטודנטים כדי לקבל המלצה על כך  בעלי אישור להתאמות מתקופת לימודיהם לתואר ראשון בטכניון, יפנו גם הם א 

 תוקף.  -שהאבחון הקודם הוא בר
 .04-8294110פרטים במזכירות היחידה לקידום סטודנטים: טל.  

 
לאחר שהיחידה לקידום סטודנטים מעבירה את המלצתה לדיקן בית הספר לתארים מתקדמים,  מקבל הסטודנט בדוא"ל את המכתב  

 ן הוא זכאי.   המאשר את ההקלות לה 
 

 יש לקחת בחשבון שהטיפול בנושא נמשך כחודש, ולכן יש להיערך בהתאם. 
 

mailto:agmgreen@technion.ac.il
http://www.technion.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F
https://bitahon.technion.ac.il/%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a7%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/
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נוהל בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או  
   אומנה 

לה גבוהה, המגבירים  הטכניון מכיר בחשיבות העקרונות שנקבעו בחוק זכויות הסטודנט ובכללים מכוח החוק שקבעה המועצה להשכ 
את הנגישות להשכלה גבוהה ולשוויון ההזדמנויות בהשכלה גבוהה לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה אימוץ או  
קבלת ילד למשמורת  או אומנה. לשם כך אשרה ועדת הקבע ללימודי הסמכה וללימודים לתארים מתקדמים, על דעת המליאה האקדמית  

נוהל בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה. הנוסח המלא של   14.8.2012ביום  
הנוהל מופיע בנספח התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, בחוברת זו. כן מצוי הנוהל  

   . באתר לשכת דיקן הסטודנטים
הנוהל נועד לתת מענה לקשיים המיוחדים העומדים בפני סטודנטים וסטודנטיות בנסיבות האלה ולהגדיר את הסיוע וההתאמות להם 

 הם זכאים. 
כניסה    –שולי שורץ בלשכת דיקן הסטודנטים, היחידה לסיוע, בניין פישבך  למידע נוסף וטיפול בהתאמות ניתן לפנות לרכזת הגב'

 מהמדרחוב סמוך לאולמן. שעות קבלה: 
 hatamot@tx.technion.ac.il, או בדואר אלקטרוני בכתובת: 8292535/8. טל: 13:00  – 10:00ה' -ימים א'

 

 
 בקשה לולת"מ לסטודנטים לתואר שני המשרתים במילואים 

קורסים לפחות    3החלה לדון בבקשות של סטודנטים לתואר שני  אם המילואים נופלים בתקופת בחינות והסטודנט לומד   ועדת הולת"ם  
 באותו סמסטר.  

יבחן לגופו  בכפוף להמצאת האישורים המתאימים ממוסד   ייבחנו מקרים פרטניים כגון הגשת מועדי עבודות. כל מקרה  בנוסף לכך 
 את הדיון בבקשת הולת"ם או לא.  הלימודים ואז יוחלט האם לאשר

 ימי שירות מילואים בתקופת הלימודים כפי שמוגדר לסטודנטים לתואר ראשון.   21לא תהיה הגבלה לביצוע עד  
יום לפני היציאה לשרות    35  -לצורך הדיון בבקשה יש להעביר אישור לימודים, מערכת שעות, לוח בחינות ומכתב מנמק, ולא פחות מ

 המילואים. 
 את הבקשה ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט וכן  ניתן להוריד טופס ולשולחו בפקס.  

   . באתר לפרטים 
 . 048292538טל'   13:00 –  10:00ה' בין השעות    –לשכת דיקן הסטודנטים, בנין פישבך ימים א' 

 
 הסטודנטים בטכניון אגודת   –אס"ט 

   באתרפרטים 
 תשלום דמי החבר לאס"ט מבוצע באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון הבנק שנמסר למחלקת חשבונות סטודנטים. 

 סטודנט שמבקש לא להצטרף לאגודה יעשה זאת על ידי פניה לאגודה וחתימה על כתב ויתור.   
החברות באס"ט מקנה זכאות לתעודת סטודנט.  תעודת הסטודנט משמשת כתעודת הזהות לתואר גבוה בטכניון, וכן ככרטיס קורא  

חו"ל.  בנוסף היא מקנה הטבות בפעילויות ספורט בספריות, בכניסה לחוות המחשבים בפקולטות השונות וכתעודה מזהה בארץ וב
 וחברה בטכניון. 

  

https://dean.web.technion.ac.il/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA/
https://dean.web.technion.ac.il/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA/
https://dean.web.technion.ac.il/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA/
http://www.aka.idf.il/miluim
http://www.asat.org.il/
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 תכניות הלימודים 
 

 אנרגיה
 ערים  ארכיטקטורה ובינוי 

 ביוטכנולוגיה 
 יולוגיה ב

 וסביבתית  הנדסה אזרחית
 ביורפואית הנדסה

 הנדסה כימית 
 הנדסה עירונית

 וחלל הנדסת אוירונוטיקה
 ומזון  הנדסת ביוטכנולוגיה

 הנדסת חשמל 
 הנדסת מכונות 

 הנדסת מערכות 
 רכב  רכותהנדסת מע

 פולימרים הנדסת
 וניהול  הנדסת תעשיה

 מנהל עסקים -  הנדסת תעשיה וניהול
 וטכנולוגיה חינוך למדע

 כימיה
 מקרקעין  לימודי

 ואמנויות לימודים הומניסטיים
 כללי  מגיסטר להנדסה
 חומרים מדע והנדסה של

 מדעי המחשב
 מתמטיקה
 שימושית מתמטיקה

 טכנולוגיה-וננו מדעים-ננו
 פיזיקה 

 אוטונומיות רובוטיקה ומערכות
 רפואה

 הייצור  תכן וניהול
 
 
 
 
 

  

http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Faculties/f510.asp
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Faculties/f020.asp
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Faculties/f082.asp
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Faculties/f013.asp
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Faculties/f013.asp
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Faculties/f013.asp
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Faculties/f001.asp
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 תקנות ביה"ס לתארים מתקדמים  
 

 

 הספר-. ארגון בית1חלק 
 

 מבוא    11
לימודים ברמה גבוהה לסטודנטים מוכשרים. סטודנטים בעלי תואר ראשון  הספר לתארים מתקדמים בטכניון נועד לאפשר  -בית  11.01

ברמה נאותה רשאים, בדרך כלל, ללמוד לקראת תואר שני (מגיסטר) וסטודנטים בעלי תואר שני (מגיסטר) ברמה נאותה רשאים,  
ללימ לעבור  רשאים  יהיו  שני  לתואר  סטודנטים  (דוקטור).   שלישי  תואר  לקראת  ללמוד  כלל,  ישיר  בדרך  במסלול  שלישי  תואר  ודי 

להלן.  במקרים מיוחדים יהיו רשאים סטודנטים בעלי תואר ראשון ברמה גבוהה    24.07לדוקטורט, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 
הספר יאפשר גם לימודים מתקדמים שלא לקראת תואר לסטודנטים -ללמוד לתואר שלישי (דוקטור) במסלול מיוחד לדוקטורט.  בית

 ואר ראשון לפחות. בעלי ת 
הספר") מתנהל על ידי דיקן בית הספר לתארים מתקדמים (להלן "דיקן") הפועל לפי תקנות  -הספר לתארים מתקדמים (להלן "בית-בית
 הספר אשר אושרו בסנט. -בית

 להלן).   13יחידתיות) לתארים מתקדמים, אשר במסגרתן נערכת ההשתלמות (ראה סעיף - הדיקן נעזר בוועדות (יחידתיות ובין
 

 הדיקן   12
דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים נבחר על ידי הסנט מקרב הפרופסורים מן המניין במשרה מלאה וקבועה ומופקד על ידי הסנט    12.01

 על לימודים לתארים מתקדמים בטכניון. 
 ועדת התארים    12.02

לוועדת התארים. תוקף המינוי הוא לשנה, החל מאחד הוועדה המרכזת תמנה, בהתאם להמלצת הדיקן, שישה חברי סגל קבועים  
בינואר, וניתן להארכה לשנה נוספת. תפקיד ועדת התארים הוא להמליץ בפני המליאה האקדמית על הענקת תארי מגיסטר ודוקטור  

בכך, לבקש   הספר. כל תיק ייבדק על ידי חבר ועדה אחד, היכול, במקרה שירגיש צורך-לסטודנטים שעמדו בכל הדרישות של בית
 בדיקה של שני חברים נוספים. 

 
 יחידתיות לתארים מתקדמים - הוועדות היחידתיות והוועדות הבין    13

 הוועדה היחידתית   13.01
 א. כינון

 הוועדה תכונן על ידי מועצת היחידה. 
 ב. הרכב הוועדה 

כהונתו של חבר הוועדה תבחר מועצת היחידה חבר  חברי הוועדה ייבחרו על ידי מועצת היחידה מבין חברי הסגל ביחידה.  עם סיום  
 אחר במקומו. 

 ג. יו"ר הוועדה 
ראש היחידה ישב בראש הוועדה.  הוא רשאי להסמיך אחד מחברי המועצה כמרכז הוועדה לתארים מתקדמים שיפעל בשמו בנושאים  

 הקשורים ללימודים לתארים מתקדמים.  
 ד. תפקידי הוועדה וסמכויותיה 

 לימודים כללית.. הכנת מתכונת  1
 להלן.    14.01. הכנת פרשיות לימוד מפורטות לפי סעיף  2
 . המלצה על קבלה או דחייה של מועמד ופירוט התנאים לקבלה.3
 . קביעת תכנית לימודים ייחודית של כל סטודנט. 4
 גמר, והמלצה על מינוי מנחים ויועצים. -. אישור נושאי מחקר, פרויקט או עבודת5
 מותו של הסטודנט והמלצה על הפסקת ההשתלמות בהיעדר התקדמות. . מעקב אחר התקד6
 גמר ולבחינות מועמדות, בתיאום עם המנחה. -.  המלצה על מינוי בוחנים לבחינות7
 . המלצה לדיקן על הענקת מלגות ופרסים. 8

 ה. דיווח
מתקדמים ולמועצת היחידה לפחות פעם הוועדה תדווח על פעילותה למועצת היחידה ותגיש דו"ח על פעילותה לדיקן ביה"ס לתארים 

 אחת בסמסטר. 
 ו. משך כהונה 

 משך הכהונה של חברי הוועדה (למעט היו"ר) יהיה שנה בכל פעם וניתן יהיה להארכה לתקופות נוספות ללא הגבלה. 
 יחידתית - הוועדה הבין   13.02

 א. כינון
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הבין ביה"ס  -הוועדה  דיקן  ידי  על  תכונן  מסוים  עבור שטח  (להלן  יחידתית  היחידות המעוניינות  לפי המלצת    –לתארים מתקדמים, 
 "היחידות המשתתפות"), באישור הסנט (באמצעות ועדת הקבע ללימודים אקדמיים).

 ב. הרכב הוועדה 
הוועדה תורכב מנציגי היחידות המשתתפות, ומחברי סגל מיחידות אקדמיות שונות שאינן משתתפות בוועדה, לפי המלצת דיקן ביה"ס  

 רים מתקדמים ובתיאום עם ראשי יחידות אלה.   לתא
 הדיקן יביא לאישור הוועדה המרכזת את הרכב הוועדה. 

לקראת סיום כהונתו של חבר ועדה, שהינו נציג של יחידה אקדמית המשתתפת בוועדה, תמליץ מועצת היחידה הנוגעת בדבר על מינוי  
 שמו של החבר.  חבר אחר במקומו.  הדיקן יעביר לאישור הוועדה המרכזת את

 ג. יו"ר הוועדה 
יו"ר הוועדה יוצע על ידי דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים לאחר התייעצות עם ראשי היחידות האקדמיות המשתתפות בוועדה ועם חברי  
  הוועדה.  יו"ר הוועדה יהיה נציג של אחת היחידות המשתתפות בוועדה.  ההצעה תובא לאישור הוועדה המרכזת על ידי דיקן ביה"ס 

 לתארים מתקדמים. 
 ד. תפקידי הוועדה וסמכויותיה 

 ד' לעיל).  13.01יחידתיות זהים לתפקידים ולסמכויות של הוועדות היחידתיות (ראה סעיף -התפקידים והסמכויות של הוועדות הבין
 ה. דיווח

ארים מתקדמים ולמועצות של  הוועדה תדווח באופן שוטף על פעילותה לדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים ותגיש דו"ח לדיקן ביה"ס לת
 היחידות הנוגעות בדבר לפחות פעם אחת בסמסטר. 

 ו. משך כהונה 
משך הכהונה של יו"ר הוועדה יהיה שנתיים בכל פעם, ושל חברי הוועדה שנה אחת בכל פעם, וניתן יהיה להארכה לתקופות נוספות  

 ללא הגבלה. 
 ז. פירוק הוועדה

סנט (באמצעות ועדת הקבע ללימודים אקדמיים), רשאי לפרק את הוועדה ולהעביר את  דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים, באישור ה
 הסטודנטים שהשתלמו במסגרתה לחסות ועדות אחרות שתקבענה על ידי דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים. 

 
 תכניות לימודים והוראה     14

מועצות היחידות יכינו פרשיות לימודים מפורטות למקצועות שהן מבקשות להורות ויגישו אותן לדיקן לא יאוחר מאחד במאי    14.01
למקצועות המיועדים לסמסטר חורף, ולא יאוחר מאחד בדצמבר למקצועות המיועדים לסמסטר אביב. כל הצעת מקצוע תכלול את שם 

ת הזכות, את הסילבוס, את רשימת המקורות ואת שמות המורים שילמדו את המקצוע  המקצוע, את מספר שעות המגע ומספר נקודו 
בסמסטר הראשון בו יינתן. הדיקן יבדוק את הצעות המקצועות, ולפי הצורך יתייעץ ביחידות אחרות הנוגעות לאותו מקצוע ולאחר מכן  

מי הם המורים האחראים על הוראת המקצועות המאושרים  יעבירן לאישור ועדת הקבע ללימודים אקדמיים. ראשי היחידות יודיעו לדיקן  
 בינואר לגבי מקצועות המיועדים לסמסטר אביב.  31  -ביוני לגבי המקצועות המיועדים לסמסטר חורף ולא יאוחר מ -10לא יאוחר מ 

 מורה למקצוע    14.02
הספר. סטודנט לתואר גבוה לא  -בבית  מחקר, שאינו סטודנט-מורה האחראי על הוראת מקצוע, יהיה לפחות בדרגת מרצה או עמית

יורשה לשמש כמורה עוזר בלימודים לתארים מתקדמים (לרבות במקצועות משותפים) כל עוד לא סיים את צבירת הנקודות לתואר.  
תפקידי המורה העוזר בלימודים לתארים מתקדמים לא יכללו מתן הרצאות, אלא במקרים מיוחדים ובהמלצה מנומקת של ראש היחידה  

עוזר ו יורשה לשמש כמורה  לא  גבוה אשר נדרש להשלים מקצועות מלימודי הסמכה  לתואר  ובאישור המנל"א. סטודנט  הדיקן  של 
 בלימודי הסמכה במקצועות שנדרש להשלים. 

 קריאה מודרכת    14.03
היחידה שיודיע על    אם מספר הסטודנטים אינו מצדיק קיום הרצאות סדירות, רשאי המורה להחליפן בקריאה מודרכת, באישור ראש

 כך לדיקן. 
 תיאום בין ועדות    14.04

שתי יחידות או יותר, שיש להן נגיעה באותו מקצוע מפאת התוכן המשותף או משום שהמורה והתלמידים שייכים לוועדות שונות, יתאמו  
 ביניהן את תכנית המקצוע לפרטיה. הדיקן יכריע במקרה של חילוקי דעות. 

 
 משמעת    15

 ידי הסנט עבור הסטודנטים בלימודי הסמכה חל גם על הסטודנטים בתארים מתקדמים. -התקנון המשמעתי שאושר על  15.01

 
 . השתלמות לתואר מגיסטר2חלק 

 
 התואר מגיסטר   21

בתחום האקדמי הנוגע בדבר, מגיסטר למדעים (כללי), או מגיסטר    MSc)התואר המוענק הוא בדרך כלל מגיסטר למדעים (  21.01
 .(ME)נדסה לה
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-התואר יוענק לסטודנט שהוכיח הישגים נאותים ומילא את הדרישות שבתקנות, כולל לימוד מקצועות, ביצוע מחקר, פרויקט או עבודת
 ). 24.01גמר בהתאם למקרה (ראה סעיף 

שר הדבר, ניתן  מוענק כאשר ההשתלמות כוללת מחקר. ביחידות בהן או"מגיסטר למדעים ב... (שם המסלול)...."  התואר     21.02
 גמר כחלק מהדרישה לתואר זה.-לחילופין לבצע פרויקט או עבודת 

(ללא ציון שם המסלול) מוענק לסטודנט המשתלם ביחידה ובשטח השונים באופן מהותי מלימודיו לתואר    "מגיסטר למדעים"התואר  
ישות לתואר זה כוללות ביצוע מחקר, פרויקט ראשון, והוא אינו נדרש להשלים את החסר לו לתואר ראשון בשטח בו הוא משתלם. הדר 

 גמר, בהתאם לאמור לעיל. -או עבודת
כאשר לומד הסטודנט לתואר מגיסטר לפי תכנית לימודים שאינה כוללת תזה והמבוססת על לימוד מקצועות בלבד, יוענק לו     21.03

 אחד מהתארים הבאים: 
 בהן אושר מסלול זה. ביחידות הנדסיות  -"מגיסטר להנדסה ב...(שם המסלול).." 

 ביחידות בהן אושר מסלול זה.   "מגיסטר ל...(שם המסלול)..."
 הספר לתארים מתקדמים. -הרשימה המעודכנת של התארים המאושרים מופיעה בקטלוג השנתי של בית

לול המיוחד ) או במס24.07כאשר סטודנט מקבל תואר מגיסטר במהלך השתלמותו לתואר דוקטור במסלול הישיר (ראה סעיף    21.04
 בלבד ויצוין כי הוא מוענק במהלך הלימודים לתואר דוקטור.   "מגיסטר") יוענק לו התואר 36.05(ראה סעיף   

 תואר מגיסטר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה   21.05
בהתאם לפילוג  הסף המינימלי של בית הספר לתארים מתקדמים לקבלת מגיסטר בהצטיינות ובהצטיינות יתירה ייקבע בכל שנה 

 הציונים של כל הבוגרים בשנה הקודמת. 
הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים תקבל מבית הספר רשימה של הסטודנטים הזכאים להצטיינות, ותדרג אותם בהתחשב  

בפירוש את   בנתונים נוספים כגון המלצות חברי ועדת הבוחנים, פרסומים, פרסים, הוראה, מקצועות לימוד, תחום המחקר וכו', ותציין 
 המועמדים להצטיינות יתירה ואת המועמדים להצטיינות (לחוד למסלול עם תזה ולחוד למסלול ללא תזה). 

עליונים של כלל הבוגרים   4%ועדת הפרסים של בית הספר לתארים מתקדמים תיבחר את הזכאים להצטיינות יתירה כך שיהוו עד 
 מהבוגרים של כל יחידה אקדמית.  15% -שבדרך כלל לא יהוו יותר מבאותה שנה.  הזכאים להצטיינות רגילה ייבחרו כך 

מכלל   4%ועדת הפרסים תוכל לחרוג מהקריטריונים  הכמותיים, ובלבד שהמספר הכללי של מקבלי הצטיינות יתרה לא יעלה על 
 מכלל הבוגרים (כולל הצטיינות יתרה).   15%הבוגרים, והמספר הכללי של מקבלי הצטיינות לא יעלה על  

 
 

 הגדרת סוגי סטודנטים    22
 המניין  - סטודנט מן   22.01

 המניין הוא סטודנט שמילא את כל הדרישות לקבלת סטודנטים לקראת התואר -סטודנט מן
 הספר. -מגיסטר ונתקבל לבית

 סטודנט משלים   22.02
על סטודנט שנתקבל  הוא  סטודנטים כמ- סטודנט משלים  לקבלת  התנאים  כל  את  ממלא  בסעיף  תנאי, משום שאינו  עמד  23וגדר   .

המניין. לא עמד בהם בזמן הקצוב, תופסק השתלמותו אלא אם -סטודנט משלים בתנאים שהוטלו עליו, יעבור למעמד של סטודנט מן
 כן החליט הדיקן לתת לו ארכה, על סמך המלצה מנומקת של הוועדה. 

 
 קבלת סטודנטים   23

 דרישות קבלה   23.01
 ובעל תואר ראשון של הטכניון או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר. על המועמד להיות ברמה נאותה 

 רמה נאותה   23.02
 . לכל יחידה זכות לקבוע סף משלה הגבוה מהסף המינימלי. 75א. סף הקבלה המינימלי לבוגרי הטכניון הוא ציון ממוצע משוקלל  

, בתנאי שהוועדה  75-מועמד שהציון הממוצע שלו נמוך מבמקרים יוצאים מן הכלל רשאי הדיקן לקבל גם  -ב. הישגים שקולים 
 השתכנעה שהמועמד הוא ברמה נאותה והגישה לדיקן הנמקה מפורטת על כך.  

, אך נמוך מסף הקבלה של היחידה, שסיים לימודיו לתואר ראשון לפחות שלוש שנים לפני 75ג. לגבי מועמד בעל ציון ממוצע מעל 
 הנמקה מפורטת על כך.  כולל ליץ לדיקן על קבלתו  מועד ההרשמה, רשאית הוועדה להמ

ג) תעריך הוועדה את התאמתו של המועמד ללימודים בהתאם להישגיו המקצועיים ו/או המדעיים בדרך הנראית  -בשני המקרים (ב ו
ת בדבר  דעת מוסמכת, ראיון אישי, התחשבות בהישגים בלימודים משלימים) ותמסור לדיקן המלצה מנומק - לה (כגון קבלת חוות

 ללימודים.  אפשרות קבלתו
 

 שנתי - בעלי תואר ראשון תלת 23.03
יוכל להתקבל כסטודנט משלים, וידרש   -שנתי, ומעוניין להמשיך לימודיו לתואר שני במסלול הנדסי  -מועמד שסיים תואר ראשון תלת 

ידי    20במספר מקצועות מקדמיים/השלמה בהיקף השקול לשנת לימודים אחת ( נקודות לפחות). התכנית ותנאי הלימוד יקבעו על 
 המניין" לאחר שיעמוד בדרישות של המקצועות הנ"ל ברמה הנדרשת.  -הוועדה.  הסטודנט יעבור למעמד "מן

המניין".  -ן ללמוד לתואר שני במסלול לא הנדסי, יוכל להתקבל במעמד של סטודנט "מןי שנתי, המעוני -מועמד בעל תואר ראשון תלת
" לאחר שישלים את המקצועות ברמה ) יתקבל במעמד "משלים" ויעבור למעמד "מן המניין 24.02אם יידרש בנקודות ליבה (ראה סעיף  

 הנדרשת. 
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 . ידי הוועדה-תקבענה הדרישות על  -יחידתיות -לגבי מועמדים לוועדות בין
 

 השתלמות חברי סגל   23.04
דרגות וכן בעלי  ומעלה,  קליני    חבר סגל מדרגת מרצה  ומרצה  נילווה   -אקדמיות מקבילות כמו עמית מחקר, עמית הוראה, מרצה 

והמעוניינים להתקבל ללימודים לתואר מגיסטר באותה יחידה אקדמית בה הם מלמדים, יוכלו לעשות זאת באישור    –העובדים בטכניון  
 ראש היחידה האקדמית ודיקן בית הספר לתארים מתקדמים.  

 עובדי הטכניון ומוסד הטכניון למו"פ שאינם חברי סגל השתלמות    23.05
קבלתם של עובדי טכניון ומוסד הטכניון למו"פ ללימודים לתואר מגיסטר במסגרת בית הספר, תובא לאישור הדיקן.  הדיקן יתייעץ עם 

ניון או במוסד הטכניון למו"פ, לפי  ועדה שחבריה יהיו: המנל"א, הדיקן, חבר נבחר של הוועדה המרכזת וסמנכ"ל משאבי אנוש (בטכ
 העניין), אשר תביא המלצתה לידיעת הוועדה המרכזת. 

 הליך ההרשמה   23.06
 הספר על גבי טפסי הרשמה מיוחדים. -א. המועמד מגיש את בקשתו למדור רישום בבית

 בלה. יחידתית, אותן בקשות של מועמדים העומדים בתנאי הק-ב. הדיקן מעביר ליחידה, או לוועדה הבין
ג. הוועדה דנה בקבלת המועמד בהתאם למסמכיו, ורשאית להזמינו לראיון עם חבר סגל, לוועדת קבלה או לבחינה, אם היא מוצאת  

 לנכון. 
ד. הוועדה מעבירה לדיקן את המלצתה לקבל את המועמד, או לדחותו, בצירוף הצעתה למינוי מנחה אחראי/ארעי, קביעת תכנית  

 הלימודים ומשך ההשתלמות. 
 ה. המלצה יכולה לכלול דרישה למילוי תנאים מיוחדים, כגון מקצועות מקדמיים, וכן את המועד למילויים. 

 החלטת הדיקן   23.07
 הדיקן מחליט, בהתחשבות בהמלצת הוועדה, אם לקבל סטודנט או לדחותו, וקובע את תנאי הקבלה. 

 קבלה מחדש   23.08
עתיות הוא רשאי להגיש את מועמדותו מחדש. הוועדה יכולה להמליץ בפני  אם השתלמותו של סטודנט הופסקה שלא מסיבות משמ

הדיקן על הכרה בלימודיו (כולם או חלקם) בעבר, ועל אישור מחודש של נושא מחקרו, אם היה כזה. אם השתלמותו של הסטודנט  
 ומנחה אחר.  קבלת חיבורו והוא ירשם מחדש ויתקבל, יכללו דרישות הקבלה נושא מחקר חדש-הופסקה בגלל אי

 המשמעתי. -תהיה קבלתו מחדש כפופה לפסיקת בית הדין -הופסקה השתלמותו של סטודנט מסיבות משמעתיות 
 זמני לשני תארים - לימוד בו   23.09

בזמן לשני תארים, בלימודים לתארים מתקדמים ובלימודי הסמכה, יגיש בקשתו המנומקת לדיקן.  הדיקן  -סטודנט המבקש ללמוד בו
דיקן  יחליט אם ל ובתיאום עם  אשר הבקשה, לאחר קבלת המלצות מתאימות מראשי היחידות האקדמיות שאליהן נרשם המועמד 

 לימודי הסמכה, בהתאם למקרה. אישור הבקשה יכול להיות מותנה בתנאים מיוחדים. האישור יינתן לתקופה קצובה מראש. 
 

 הדרישות לקבלת התואר מגיסטר   24
 נתיבי לימוד   24.01

 את הדרישות לתואר מגיסטר באחד מהנתיבים הבאים: ניתן למלא 
א. על ידי לימוד מקצועות מתוך קטלוג הלימודים לתארים מתקדמים (להלן "מקצועות"), ביצוע מחקר, הגשת חיבור על המחקר וקבלתו  

 הגמר. -על ידי הבוחנים בבחינת
מקצועות, ביצוע פרויקט הנדסי מקיף, הגשת חיבור על הפרויקט ב. ביחידות הנדסיות או ביחידות אחרות שהוסמכו לכך: על ידי לימוד 

 הגמר. - וקבלתו על ידי הבוחנים בבחינת
הגמר וקבלתה על ידי הבוחנים -גמר, הגשת עבודת-גמר: על ידי לימוד מקצועות, ביצוע עבודת-ג. ביחידות שבהן קיים נתיב עבודת

 הגמר. -בבחינת
 ידי לימוד מקצועות בלבד, ובתנאי שתכנית הלימודים תכלול מקצועות פרויקט ו/או סמינריון.  תזה: על-ד. ביחידות שבהן קיים מסלול ללא

 תזה כלל טכניוני: על ידי לימוד מקצועות בלבד. -ה. במסלול ללא
 נקודות זכות   24.02

תאם להמלצת הוועדה בה  -נקודת זכות בלימודים פירושה, בדרך כלל, שעת הרצאה לשבוע לסמסטר, ולגבי סמינריון לימודי ומעבדות  
וועדת הקבע ללימודים אקדמיים. מקצועות השלמה או מקדמיים לא יכללו במניין נקודות הזכות בלימודים לתארים   ובאישור הדיקן 

 מתקדמים. 
כל ועדה לתארים מתקדמים קובעת את מספר נקודות הזכות שסטודנט המשתלם במסגרתה חייב לצבור במהלך השתלמותו בתחומים  

.  36-44שנתית או יותר, יהיה מספר הנקודות הנדרש בתחום  -להלן: ביחידות המעניקות תואר ראשון לפי תכנית ארבעהמפורטים  
שנתית יהיה מספר הנקודות במקצועות מתקדמים הנדרש מסטודנט  -ביחידות או במסלולים המעניקים תואר ראשון לפי תכנית תלת

רנה בכך, ובכפוף לאישור מועצת היחידה, באישור מרכז הוועדה לתארים .  ביחידות שתבח 50-55שנתי בתחום  -בוגר מסלול תלת
נקודות מהתכנית יכולות להיות ממקצועות לימודי הסמכה.  האפשרות ללמוד מקצועות הסמכה תוגבל    10מתקדמים היחידתי, עד  

- י סטודנטים בוגרי מסלול ארבעבדרך כלל למקצועות הסמכה מתקדמים, ומיועדת לסטודנטים שאופי התמחותם הוא בין תחומי.  לגב 
. קיימים גם נתיבי לימוד לקראת תואר מגיסטר אשר אינם המשך של לימודי  36שנתי תוכל היחידה להפחית את מספר הנקודות עד  

נקודות. מספר הנקודות ממכסה זו הנועד לכל אחד מחלקי ההשתלמות יהיה    60-80הסמכה בטכניון, בהם מכסת הנקודות היא בין  
 כלהלן: 

 נקודות  20למחקר: 
 נקודות  20 לפרויקט:  
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 נקודות  12 גמר: -לעבודת
 ללימודים:  היתרה 

שנתי, הלומדים בנתיב השתלמות לתואר "מגיסטר ללא  -מספר נקודות הזכות הנדרש במקצועות מתקדמים, לבעלי תואר ראשון ארבע
 . 40תזה", יהיה לפחות  

שנתי, הלומדים בנתיב השתלמות לתואר  -ה. לגבי בוגרי תואר ראשון תלתמעבר לכך רשאית כל ועדה לקבוע השלמה של מקצועות ליב
 נקודות לפחות.   20"מגיסטר ללא תזה", יהיו מקצועות ההשלמה בהיקף של 

 הפחתת הדרישות הלימודיות   24.03
ע בדרך  לפי המלצת הוועדה רשאי הדיקן להפחית את המספר הנדרש של נקודות הלימוד, אם השתכנע כי הסטודנט רכש את היד

 הספר. -אחרת. ההמלצה חייבת להגיע לדיקן תוך שנה מתאריך קבלת הסטודנט לבית
 מועד בחירת נתיב   24.04

ביחידות המאפשרות מילוי הדרישות לתואר מגיסטר בנתיבים שונים, יודיע הסטודנט לוועדה על בחירת נתיב, מתוך הנתיבים הדורשים 
). בחירתו תהיה טעונה אישור הוועדה,  25.01ושר לו עם קבלתו (ראה סעיף  תזה, לא יאוחר מתום מחצית משך ההשתלמות המא 

 שתודיע לדיקן על החלטתה. 
 

 החלפת נתיב   24.05
באישור הוועדה רשאי הסטודנט להחליף נתיב. הוועדה תודיע לדיקן את החלטתה, ולפי הצורך תצרף המלצה בדבר משך ההשתלמות.  

הגמר להציע שינוי נתיב, לאחר שבדקה את החיבור ומצאה אותו הולם את הדרישות  -נתבמקרים חריגים רשאית ועדת הבוחנים בבחי
 של נתיב שונה מן הנתיב המקורי.

 פירוט הדרישות מהמועמד   24.06
 לשם קבלת תואר על המועמד: 

בכל מקצוע  65-ל מ, ובציון שאינו נופ75א. לעמוד בדרישות המקצועות הכלולים בתכנית לימודיו ברמה כללית שאינה נופלת מממוצע 
 בודד. 

 להלן).  26.06ב. להוכיח ידיעת שפות (ר' סעיף 
ג. לתת הרצאה סמינריונית על נושא עבודתו בשנה האחרונה להשתלמותו. בנתיב מחקר/פרויקט תינתן ההרצאה לא יאוחר מחודש 

לבית  מועד הגשת החיבור  עבודת-לפני  בנתיב  ואת  -הספר.  את המועד  הוועדה  קיום ההרצאה גמר תקבע  הדרישה.  למילוי  הדרך 
 להלן).  29.03יפורסם בדרך נאותה בטכניון (ראה סעיף 

 להלן).  29ד. להגיש חיבור על המחקר, הפרויקט ההנדסי או עבודת הגמר (ראה סעיף  
 ה. לעמוד בבחינת הגנה בנושא החיבור. 

 סעיפים ג' ד' ה' אינם חלים על סטודנטים הלומדים בנתיב ללא תזה.
 העברה למסלול ישיר לדוקטורט   24.07

הדיקן רשאי להעביר סטודנט לתאר מגיסטר המבצע מחקר, למעמד של סטודנט לתואר דוקטור במסלול ישיר, אם הסטודנט הוכיח  
 תוך כדי מחקרו כשרון והישגים המצדיקים העברה כזאת. על הסטודנט למלא את התנאים הבאים:

 שור נושא המחקר. השלים לפחות סמסטר אחד שלם לאחר אי
 לפחות).  90השלים לפחות מחצית ממכסת נקודות הלימוד אשר חויב בה, והשיג רמת ציונים טובה מאד (ציון ממוצע 

הוועדה השתכנעה כי המועמד מתאים לתואר דוקטור ונושא מחקרו למגיסטר ניתן להרחבה להיקף הנדרש מעבודת דוקטור והמליצה 
 על המעבר בפני הדיקן. 

לפחות) או שהיה מצטיין נשיא   85בוגר תואר ארבע שנתי בטכניון שסיים את לימודיו לתואר ראשון בהצטיינות (ממוצע    על סטודנט
בארבע הסמסטרים האחרונים, וכן סטודנט בוגר תואר ראשון שלוש שנתי בטכניון או באוניברסיטה שסיים את לימודיו בהצטיינות יתרה  

אים המופיעים בסעיפים א' ב' ג' לעיל, למעט ההקלות הבאות: הוא יוכל לבקש לעבור למסלול  יחולו התנ  –(מצטיין נשיא או מקביל)  
סטודנט משלים שנדרש  משמונה).  פחות  לא  (אך  הנדרשות  לפחות שליש מהנקודות  ולאחר השלמת  אחד,  לאחר סמסטר  הישיר 

 בהשלמות יצטרך בנוסף לסיים את כל מקצועות ההשלמה. 
ימוקי הוועדה, רשאי הדיקן לאשר את המעבר גם מבלי שהתקיימו תנאים א' ו/או ב' ו/או ד' המוזכרים  במקרים מיוחדים, בהתאם לנ

דעת של המנחה ושל ממליץ נוסף, וכן סיכום תמציתי של עבודתו לתואר מגיסטר עד אותו מועד,  -לעיל. להמלצת הוועדה יצורפו חוות
דוקטור. לתואר  המחקר  תכנית   ושל 

די הדיקן, יוסב מעמדו של הסטודנט למעמד של סטודנט לתואר דוקטור. משך השתלמותו יוארך בעוד שמונה  י -לאחר אישור המעבר על
ידי היחידה, ולא פחות  - סמסטרים, והוא יחויב ללמוד מקצועות מתקדמים נוספים הנדרשים מסטודנטים לדוקטורט בהיקף שייקבע על

ר וייגש לבחינת המועמדות תוך תשעה עשר חודשים מתחילת השתלמותו  נקודות. הסטודנט יגיש תיאור תמציתי של הצעת המחק  5  -מ
). במקרים מיוחדים רשאי 36.01לתואר מגיסטר, או תוך שישה חודשים ממועד ההודעה על ההעברה למסלול הישיר (ראה סעיף  

הוועדה.  של  מנומקת  להמלצה  בהתאם  זו  תקופה  להאריך   הדיקן 
אחר שהשלים את כל דרישות המקצועות שהוטלו עליו בעת הקבלה לתואר מגיסטר,  לאחר שעמד בהצלחה בבחינת המועמדות, ול

סעיף   (ראה  מגיסטר  לתעודת  הסטודנט  זכאי   ).21.04יהיה 
 אם נכשל הסטודנט בבחינת המועמדות, יוחזר למעמדו הקודם לתואר מגיסטר. 

 
 משך ההשתלמות   25

 שנתי (או יותר) תארך השתלמות לתואר מגיסטר לא יותר משמונה סמסטרים. -ארבעא. ביחידות המעניקות תואר ראשון   25.01
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יותר מ-שנתי תארך ההשתלמות למגיסטר של סטודנט, בוגר מסלול תלת-ב. ביחידות המעניקות תואר ראשון תלת   10-שנתי, לא 
 סמסטרים. 

שנתי בהתאם לנאמר בסעיף א' לעיל, דהיינו  -ארבע  שנתי יהיה דינו של סטודנט בוגר מסלול-ג. ביחידות המעניקות תואר ראשון תלת
 משך ההשתלמות יהיה לא יותר משמונה סמסטרים. 

נקודות השלמה) או זמן קצר יותר לסטודנט    10-ד. הדיקן רשאי לקבוע זמן ארוך יותר לסטודנט שחויב בהשלמות (סמסטר אחד לכ
 אשר השתלם בעבר, הפסיק את השתלמותו וחזר להשתלם. 

 ת לא תילקח בחשבון במניין הסמסטרים. חופשה מאושר 
 הפסקת השתלמות   25.02

אם אין הסטודנט מתקדם במידה נאותה, רשאי הדיקן, בהמלצת המנחה והוועדה, להפסיק את השתלמותו לפני תום המועד הרגיל או  
על הארכת ההשתלמות  לשנות את תנאיה. לא סיים הסטודנט את השתלמותו במועד, תופסק השתלמותו, אלא אם כן תמליץ הוועדה 

 והדיקן יאשר את ההמלצה. סך ההארכות לא יעלה על שנתיים. 
 "חוק ההתיישנות"   25.03

סטודנט, אשר משך לימודיו עולה על שש שנים, יחויב על ידי היחידה בלימוד מקצוע אחד נוסף בכל סמסטר נוסף של לימודיו, לאחר 
א הזמן הקלנדרי מתחילת הסמסטר הראשון אשר עבור לימודים בו מבקש תום השנה השישית. משך הלימודים, לצורך תקנה זו, הו

 הסטודנט הכרה. 
 הדיקן רשאי לאשר הארכת התקופה לאחר המלצה מנומקת של הוועדה. 

 עליה בדרגה או שינוי תפקיד   25.04
קבלתו (כפי שמתואר בסעיפים  אם תוך כדי השתלמותו מקבל הסטודנט מינוי אקדמי או מנהלי אשר היה מונע ממנו בדיעבד את  

 ), יהיה המשך השתלמותו מותנה באישור הדיקן. 23.05, 23.04
 חופשה מהשתלמות   25.05

יום מתחילת הסמסטר, בקשה לחופשה או להפסקה מרצון.    14  -כשאין סטודנט יכול להמשיך בהשתלמותו עליו להגיש, לא יאוחר מ
ה והוועדה. הדיקן רשאי להעניק לסטודנט חופשה של סמסטר אחד או שניים, בקשה זו צריכה להיות מנומקת ומלווה בהמלצת המנח

 ובמקרים יוצאים מן הכלל עד שנתיים. לא חזר הסטודנט ללימודים עם תום חופשתו, ייחשב כאילו הפסיק את השתלמותו. 
 חוסר פעילות   25.06

 שא מחקר מאושר, לאחר התייעצות עם הוועדה.הדיקן רשאי להפסיק את השתלמותו של מועמד שלא נרשם ללימודים ושאין לו נו
 

 הלימוד 26
 תכנית לימודים   26.01

לימודיו. היחידה   יגיש הסטודנט למרכז הוועדה, באישור המנחה, הצעה של תכנית  לא יאוחר מיום תחילת הלימודים בכל סמסטר 
מרכז הוועדה לקבוע תאריכי רישום מוקדמים יותר,  תקבע לשם כך סידורים פורמליים כגון ימי רישום. במקרים יוצאים מן הכלל רשאי 

למשל עבור קורסים המתקיימים מחוץ לטכניון. הוועדה תהיה רשאית לדרוש מן הסטודנט לתקן את תכנית לימודיו אם אינה עומדת  
המנחה,   בדרישות שקבעה, או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה. תוך ארבעה שבועות מתחילת הסמסטר יוכל הסטודנט, באישור

 להודיע למרכז הוועדה על ביטול הרשמתו למקצוע ו/או על הרשמתו למקצוע נוסף. 
 ציונים   26.02

ראש הוועדה את הציונים שנתן לסטודנטים שנרשמו למקצועו. הציונים יינתנו  -בסוף כל סמסטר ימציא כל מורה לדיקן, עם העתק ליושב
מציין כישלון. במקרים מסוימים ניתן לתת ציון עובר/נכשל    65-כאשר כל ציון הנמוך מ,  100-0ידי המורה לפי סולם הציונים שיהיה בין  -על

 על פי אישור ועדת הקבע ללימודים אקדמיים. 
השלים". הסטודנט יוכל במקרה זה להשלים את  -לא מילא הסטודנט את הדרישות למקצוע באותו סמסטר, רשאי המורה לתת ציון "לא

השתתף"  -יינתן לו הציון "לא  - הסמסטר שלאחר מכן. לא השלים הסטודנט את הדרישות במועד זה    הדרישות למקצוע לא יאוחר מתום
 . 0שדינו כציון 

 רמת הסטודנט   26.03
בסוף כל שנה תוערך רמת הסטודנט על ידי הוועדה אשר במסגרתה הוא משתלם, על סמך הישגיו בכל מקצועות לימודיו. אם רמה זו  

לפחות), יידרש הסטודנט לתקנה בשנה שלאחריה. לא השיג רמה נאותה בשנה שלאחר מכן,    75ל  לא תהיה נאותה (ציון ממוצע ש 
תופסק השתלמותו. אם יש לסטודנט נושא מחקר, תוערך רמת התקדמותו של הסטודנט במחקר בסוף כל סמסטר על סמך דיווח של  

ודנט לתקנה בסמסטר שלאחר מכן. אם לא יתקדם המנחה. אם רמה זו לא תהיה נאותה (ציון "מניח את הדעת" לפחות) יידרש הסט 
יוצאים מן הכלל רשאי הדיקן, בהמלצת המנחה והוועדה, להתיר את   במחקר בסמסטר שלאחר מכן, תופסק השתלמותו. במקרים 

 המשך ההשתלמות גם אם לא הגיע הסטודנט לרמה נאותה. 
 כישלון במקצוע לימוד   26.04

ידי הרשמה ולימוד מחדש של אותו  -ון נכשל במקצוע מתקדמים, עליו לתקן את כישלונו עלאו צי   65  -א. קיבל סטודנט ציון נמוך מ
 תופסק השתלמותו.  -מקצוע. אם נכשל בו פעם נוספת 

ב. הדיקן יכול, בהמלצת הוועדה, לאשר לא לחייב אותו לתקן את הכישלון. במקרה זה יישאר הכישלון רשום בתעודת הציונים שלו,  
 בחישוב הממוצע. ויובא בחשבון 

 ג. במקרים חריגים רשאית הוועדה להמליץ בפני הדיקן לא לקחת בחשבון את הכישלון בחישוב הממוצע. 
החל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנט רשאי לגשת למועד הבחינות הראשון או השני בכל המקצועות, למעט במקרה בו נערכת   ד.

) או שמעונין לשפר  65  -מתירים מועד בחינה נוסף. סטודנט שנכשל במועד הראשון (ציון נמוך מלאומיים שאינם -בחינה לפי נהלים בין
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את הציון, יוכל להיבחן שוב במועד השני. נכשל הסטודנט במקצוע (במועד א' ו/או במועד ב') יהיה רשאי להירשם למקצוע פעם נוספת  
 .סק השתלמותותופ -אחת בלבד ואם נכשל בו שוב (במועד א' ו/או במועד ב') 

 הערות בתדפיס  26.05
 א, ב, ג) גם ההערות להלן:   26.04נוסף על הציונים הניתנים על ידי המורה, יופיעו בתדפיס הציונים (במקרים שפורטו בסעיף  

 כישלון המובא בחישוב הממוצע אך אין חובה לתקנו.  -א. "לא חייב תיקון" 
 ישוב הממוצע. כישלון שאינו מובא בח  -ב. "אין התחשבות בציון" 

 ציון חסר שאין חובה להשלימו.  -ג. "לא חייב להשלים" 
 ידיעת שפות   26.06

 סטודנט חייב להוכיח ידיעת השפה האנגלית. 
חוייב אשר  המאפשרת    סטודנט  ברמה  דהיינו  מורחבת,  באנגלית  הבחינה  את  להשתלמותו  הראשון  הסמסטר  במהלך  עבר  ולא 

התבטאות בכתב, יחויב להירשם ללימוד סדיר בטכניון במקצוע זה ולגשת לבחינה בתום הסמסטר השני. סטודנט אשר לא יעבור את  
יבחן פעם נוספת במועד הבחינות הקרוב. נכשל הסטודנט במועד  תקין" ותינתן לו האפשרות לה-הבחינה במועד זה, יועבר ל"מצב בלתי

 תופסק השתלמותו.  -זה 
 הדיקן רשאי, בעת קבלת הסטודנט, להאריך מועדים אלה. 

 פטור מבחינה באנגלית מורחבת 
לולי  ומעלה בחלק המי   75בוגר בית ספר תיכון או מוסד אקדמי מוכר בהם שפת ההוראה היא אנגלית, או מי שנמצא באחוזון ה 

 יהיה פטור מהבחינה באנגלית מורחבת.    - PhD, או בעל תואר GMAT - או בבחינה ה  GRE -בבחינה ה
 

 מקצוע באתיקה של המחקר   26.07
סטודנט לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי חייב לעבור את הבחינה במקצוע "אתיקה של המחקר" לפני הגשת נושא המחקר, בהתאם  

 המחקר.  סטודנט שלא יעבור את הבחינה לא יורשה להגיש את נושא המחקר. למועד שנקבע לו להגשת נושא  
 

 מחקר ופרויקט   27
 המחקר   27.01

תכלית המחקר למגיסטר היא אימון הסטודנט בשיטות מחקר, כולל סקר ביקורתי, ביצוע מחקר בהיקף מצומצם בנושא שאושר על ידי  
 ניסויי, בסיסי או שימושי, תוך הדגשת הגישה המדעית האנליטית. הוועדה והגשת חיבור. המחקר יהיה עיוני או 

 . 20מספר הנקודות הנועד למחקר הוא 
 הפרויקט   27.02

תכלית הפרויקט היא אימון הסטודנט בשיטות תכן הנדסי, כולל סקר ביקורתי, ביצוע פרויקט בנושא שאושר על ידי הוועדה והגשת  
 ת. חיבור, תוך הדגשת הגישה ההנדסית השימושי 

הפרויקט יהיה פרויקט הנדסי מקיף המוקדש לתכן הנדסי, לניתוח עיוני או הנדסי ביקורתי, לניסוי מעבדה או שדה, סקר ביקורתי של  
 שיטות או ידע קיימים אשר יש בו משום קידום ההבנה ועדכון הידיעות וכדומה. 

 . 20מספר הנקודות הנועד לפרויקט הוא 
 הצעת נושא מחקר או פרויקט   27.03

הסטודנט יציע לוועדה נושא מחקר או פרויקט, או יציין את השטח שבו הוא מעוניין לבצע מחקר או פרויקט. הוועדה תציע מנחה נאות.  
הסכים המנחה להנחות את הסטודנט בנושא מסוים, יעבד הסטודנט תקציר של הצעת מחקר או פרויקט בהנחיית המנחה ובהסכמתו,  

 גלית, ויגיש אותו לאישור הוועדה.תוך ציון שם הנושא בעברית ובאנ
 ראש הוועדה יבדוק שלא צפויים קשיים תקציביים בביצוע המחקר או הפרויקט בטרם יאשר את ההצעה, ויעביר אותה לדיקן. -יושב

 מועד הגשת נושא מחקר   27.04
דנט שאינו מקבל מלגה,  לא יאוחר מתום שני סמסטרים להשתלמותו של סטודנט המקבל מלגה, או ממחצית משך ההשתלמות של סטו 

 תמליץ הוועדה על מינוי מנחה קבוע. על הסטודנט להגיש במועד זה נושא מחקר או פרויקט שיאושר על ידי המנחה והוועדה. 
 לגבי סטודנט שנדרש ללימודים משלימים, לא תיחשב התקופה הנדרשת ללימודים אלה כחלק מההשתלמות. 

 מינוי מנחה   27.05
המלצת הוועדה ימנה הדיקן מנחה או שני מנחים. מונו שני מנחים, יהיה אחד מהם מנחה אחראי והשני  עם אישור נושא המחקר וב

המחקרי.   בסגל  דוקטור  תואר  בעל  או  ומעלה,  מרצה  מדרגת  סגל  חבר  להתמנות  רשאי  אחראי  כמנחה  שותף.   מנחה 
ש לגמלאות, או מומחה בעל תואר דוקטור  בהמלצה מנומקת של הוועדה רשאי הדיקן למנות למנחה אחראי גם חבר סגל בכיר שפר

 בשטח המחקר, בתנאי שאינו מקורב לסטודנט במקום עבודתו.  
להמליץ על מינוי יועץ או יועצים, אשר יסייעו בהכוונת המחקר. לא יוכל להתמנות כמנחה מי שהוא קרוב משפחה של    תוכלהוועדה  

 (ג) בתקנות האקדמיות).  4.1(לפי המוגדר בסעיף  הסטודנט 
 תפקיד המנחה   27.06

המנחה הוא איש הסגל המלווה והמדריך את הסטודנט במהלך השתלמותו, ומהווה את החוליה המקשרת בינו לבין הוועדה והדיקן  
 במכלול הנושאים הקשורים להשתלמות. 

ידווח לדיקן ולוועדה  המנחה ידריך את הסטודנט בשיטות מחקר או תכן הנדסי וינחה אותו בעבודתו השוטפת ובעריכת חיבורו. המנחה  
 על מידת התקדמותו של הסטודנט.

 העדר מנחה או החלפתו   27.07
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לא נמצא מנחה לסטודנט, או לא הוגש במועד נושא מחקר או פרויקט, יופסקו לימודיו של הסטודנט. הדיקן, בהמלצת הוועדה, יכול  
 לאשר חופשה לסמסטר אחד, עד שימצא מנחה. 

את תפקידו מחמת מחלה, היעדרות, שבתון או סיבה אחרת, ימנה הדיקן מנחה אחר בהמלצת  התפטר מנחה או נמנע ממנו למלא  
 הוועדה. כאשר ממשיך הסטודנט באותו נושא מחקר, תידרש הסכמת המנחה הקודם. 

 שינוי נושא מחקר   27.08
ועדה בקשה מנומקת בצירוף  סטודנט המעונין לשנות את נושא המחקר או הפרויקט, עדיין תחת הנחיית המנחה שלו, יגיש למרכז הו

המלצת המנחה. כאשר הסטודנט מעוניין לשנות נושא מחקר בהנחיית מנחה חדש, יהיה עליו להגיש בקשה מנומקת ישירות למרכז  
 לעיל.   27.03הוועדה. הוועדה תדון בבקשות בהתאם לנוהל של סעיף 

 חילוקי דעות   27.09
א לבין הוועדה, רשאי המורה לפנות ישירות לדיקן. הדיקן יכריע לאחר התייעצות  במקרה של חילוקי דעות בין מורה המבקש להנחות נוש

 ראש הוועדה. - עם המורה ויושב
 

 גמר - עבודת   28
תכלית עבודת הגמר היא גיבוש הידע שרכש הסטודנט בלימודי המגיסטר על ידי יישום ידע עיוני לפתרון בעיה מעשית, ניתוח    28.01

מפורט של בעיה מחקרית ודרכי פתרונה, כולל סקר ביקורתי, או על ידי פתרון בעיה מחקרית מוגבלת כגון ביצוע ודיווח מפורט על ניסוי  
 עבודת הגמר תהיה עיונית, חישובית או ניסויית.   מורכב במסגרת מחקר קבוצתי. 

 . 12מספר הנקודות הנועד לעבודת הגמר הוא 
 

בחירת נושא עבודת הגמר, מועד הגשתו, בחירת המנחה או היועץ, החלפת המנחה, שינוי הנושא ודיווח על התקדמות במחקר   28.02
 ודת מחקר או פרויקט. לעיל, המתייחסים לעב  27.09, עד  27.03הם בהתאם לנאמר בסעיפים  

 
 הגמר - החיבור ובחינת   29

 ועדת בוחנים   29.01
 הספר בצירוף הסכמתו. -כאשר סטודנט מוכן להתחיל בכתיבת החיבור, הוא יודיע על כך בכתב למנחה. המנחה יעביר הודעה זו לבית

 ). 24.06ינריונית (ראה סעיף  המנחה ימליץ בפני הוועדה לתארים מתקדמים על הרכב ועדת בוחנים ועל מועד מתן ההרצאה הסמ
 הדיקן ימנה, בהתאם להמלצת הוועדה לתארים מתקדמים, ועדת בוחנים בת שלושה חברים או יותר בהרכב הבא: 

במקרים מיוחדים יוכל הדיקן להורות, לאחר התייעצות עם המנחה, כי חבר ועדה אחר   ראש ועדת הבוחנים.-א. המנחה, שיהיה יושב
 ישמש כיושב ראש הועדה. 

 ב. אחד או שני חברי הסגל האקדמי בדרגת מרצה ומעלה או בעלי תואר דוקטור בדרגה שקולה בסגל המחקרי. 
חוץ), שאינו מקורב למועמד או ממונה ישיר שלו. במקרים מיוחדים  -ג. מומחה מקצועי מתחום נושא החיבור, שלא מאותה היחידה, (בוחן

 סעיף זה, בתנאי שאין לו נגיעה ישירה למועמד. -תאם לדרישות תתחוץ בה-יוכל מורה נלווה מאותה יחידה לשמש כבוחן
 ד. מומלץ שלפחות אחד הבוחנים יהיה בדרגת המנחה, או בכיר ממנו. 

ראש ועדת הבוחנים. -ראי משמש כיושבה. במקרה של שני מנחים, תורכב ועדת הבוחנים מארבעה חברים לפחות, כשהמנחה האח
להורות, לאחר התייעצות עם המנחה, כי חבר ועדה אחר ישמש כיושב ראש הועדה. המנחה השני  במקרים מיוחדים יוכל הדיקן  

 .והחברים האחרים יקיימו את התנאים בסעיפים ב', ג', ד' לעיל
 ו. החליט הדיקן למנות ועדת בוחנים של יותר משלושה, ימונו הבוחנים הנוספים בהתאם לסעיפים ב', ג', ד' לעיל. 

גמר, תהיה ועדת הבוחנים מורכבת מהמנחה/מנחים ומבוחן נוסף בעל רמת מומחיות נאותה, ובתנאי  -א מסוג עבודת ז. כאשר חיבור הו
 שאין לו נגיעה ישירה לסטודנט. 

דעתם בכתב תוך  -ח. פרט למנחה או למנחים, יתמנו הבוחנים לאחר שיודיעו על נכונותם לשמש כבוחנים.  על הבוחנים להגיש חוות
 חיבור. חודש מיום קבלת ה

 אופי החיבור   29.02
 הסטודנט חייב לכלול בחיבור חלק שהוא פרי עבודה עצמית, ונוסף על כך: 

 הגמר. -א. הסבר מפורט של מטרת המחקר, הפרויקט או עבודת
 ב. סקר ביקורתי של שיטות או ידע קיימים בעת כתיבת החיבור (סקר ספרות). 

 ג. תיאור העבודה ותוצאותיה. 
 מסקנות. ד. דיון והסקת 

 ה. רשימת מקורות. 
 החיבור יוגש בהתאם להוראות לעריכת חיבור התקפות במועד הגשתו. 

 הגשת החיבור   29.03
 הספר רק לאחר: -הסטודנט יוכל להגיש את חיבורו לבית

 (א), (ב).  24.06א. מילוי הדרישות הלימודיות והדרישות לידיעת שפות, בהתאם לסעיף  
 (ג).  24.06ם לסעיף  ב. מתן הרצאה סמינריונית, בהתא

 ג. מילוי ההתחייבויות הכספיות ואחרות כלפי הטכניון, והמצאת אישור על כך. 
 דעת על החיבור - חוות   29.04

חוות דעת" לדיקן, תוך חודש ימים ממועד  -דעת במכתב "סודי-הדיקן יעביר לכל בוחן עותק אחד של החיבור. על הבוחנים לשלוח חוות
 הספר, והיא תכלול: -תיכתב בהתאם להנחיות ביתקבלת החיבור. חוות הדעת  
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 הגמר המסוכמים בחיבור. -א. הערכה מפורטת וברורה של רמת המחקר, הפרויקט או עבודת
 קבלתו כמילוי חלקי של הדרישות להענקת התואר. -ב. הצהרה מפורשת על קבלת החיבור או אי

 וא ציון "עובר". ה  65נתקבל החיבור, יקבע הבוחן ציון בסולם מאוני, כאשר הציון 
דעת במועד, וכן התעלם משתי תזכורות אשר נשלחו אליו בתום שבוע ובתום  -הדיקן רשאי לבטל מינויו של בוחן אשר לא הגיש חוות

 ). 29.01חמישה שבועות מהמועד הנדרש. במקרה זה תמליץ הוועדה על מינוי בוחן מתאים אחר (לפי סעיף 
 חילוקי דעות בין הבוחנים   29.05
ראש הוועדה לתארים מתקדמים -ל אחד הבוחנים את החיבור כמילוי חלקי של הדרישות לתואר מגיסטר, יבקש הדיקן מאת יושבלא קיב

דעת מוסכמת תוגש לדיקן בחתימת כל הבוחנים. לא הגיעו הבוחנים  -לכנס את הבוחנים, וזאת לא יאוחר מחודש ממועד הבקשה. חוות 
 דעת מנומקת נפרדת. -דיקן חוותלכלל דעה מוסכמת, יגיש כל בוחן מחדש ל

 הדעת, יבחר באחת מהאפשרויות הבאות: -הדיקן, בהסתמכות על חוות
 א. קבלת החיבור בצורתו הנוכחית. 

 ב. דרישה לתיקונים. 
 ג. צירוף בוחנים נוספים לוועדת הבוחנים. 

 ד. קביעת ועדת בוחנים חדשה. 
 ה. חיוב הסטודנט לכתוב החיבור ולהגישו מחדש. 

 הפסקת ההשתלמות. ו. 
 הגשת חיבור מחדש   29.06

החליט הדיקן לחייב את המועמד להגיש את חיבורו מחדש, יקבע את המועד לכך בהסתמכות על המלצת הבוחנים והוועדה לתארים 
 מתקדמים, תוך שנה מתאריך הבחינה המקורית. 

 הגמר - אישור לקיום בחינת   29.07
ראש הוועדה  -שות לתואר מגיסטר על סמך חוות הדעת של הבוחנים, יודיע על כך ליושבקיבל הדיקן את החיבור כמילוי חלקי של הדרי

 לתארים מתקדמים הנוגעת בדבר, עם העתק למנחה. אין לקבוע מועד לבחינה בטרם אישר הדיקן את קיום הבחינה. 
 הגמר - בחינת   29.08
דר מהבחינה, תיערך הבחינה בחלקה בכתב ובחלקה פה. אם בוחן אחד או יותר קיבלו מהדיקן אישור להיע-הגמר תהיה בעל-בחינת

 פה. -בעל
מטרת הבחינה היא לאפשר לסטודנט להשלים ולהסביר את הכתוב בחיבור ולעמוד על מידת ההבנה שהוא מגלה בשטח המחקר 

 ובמקצועות נסמכים. 
מתקדמים  רשאי להזמין לבחינה  ראש הוועדה לתארים  - לבחינה יוזמנו הדיקן וחברי הוועדה לתארים מתקדמים הנוגעת בדבר. יושב

משקיפים נוספים מבין חברי הסגל של הטכניון. משקיף יהיה רשאי להציג לנבחן שאלות לאחר תיאום מוקדם עם יושב ראש ועדת  
 הבוחנים. 

 הבוחנים ייפגשו לפני תחילת הבחינה כדי לתאם ביניהם את מהלכה. 
 תוצאות הבחינה   29.09

 הציון שישקף את הציון על החיבור ועל הבחינה כאחד. בתום הבחינה יחליטו הבוחנים על 
קבעו הבוחנים כי עמד הנבחן בבחינה, יהיה הציון שיינתן עבור עבודת המגיסטר הציון הממוצע של הציונים שקבעו הבוחנים לאחר 

הבחינה. במקרה זה יהיה הדיקן רשאי  הבחינה. בוחן שיש לו הסתייגות מחישוב זה של הציון רשאי לנמק את הסתייגותו על גבי טופס  
 לקבוע את הציון הסופי לפי שיקול דעתו. 

הגמר. הדיקן יודיע על כך לסטודנט. אם מדובר בתיקונים  -ועדת הבוחנים רשאית לדרוש מן הנבחן להכניס תיקונים בחיבור אחרי בחינת
יידרש הסטודנט להגיש את החיבור המתוקן תוך חודש ממועד הבחינה. במ לא יאוחר   -קרה של דרישה לתיקונים מהותיים  קלים, 

 משישה חודשים ממועד הבחינה. 
הדיקן יקבע, בהמלצת ועדת הבוחנים, מי מהם יהיה אחראי לאישור ביצוע התיקונים. לא ביצע הנבחן, ללא סיבה מספקת, את התיקונים  

 לשביעות רצונם של הבוחנים תוך פרק הזמן שנקבע, יחשב הדבר ככישלון בבחינה. 
 חילוקי דעות   29.10

דעת נפרדת עם הערכה מנומקת. הדיקן יכריע, -קבע לפחות אחד מן הבוחנים כי הנבחן לא עמד בבחינה, יגיש כל בוחן לדיקן חוות
 לאחר שהתייעץ בבוחנים ובמרכז הוועדה, אם הסטודנט עמד בבחינה או לא. 

 הגמר - כישלון בבחינת   29.11
פ להיבחן  יורשה  בבחינה,  הסטודנט  להפסקת  נכשל  יביא  שני  כשלון  הראשונה.  הבחינה  אחרי  שנה  מאשר  יאוחר  לא  נוספת  עם 

 ההשתלמות. 
 זכויות ידע ופרסום   29.12

זכויות על הידע שפותח במסגרת המחקר, הפרויקט או עבודת הגמר יהיו של הטכניון, אלא אם סוכם מראש אחרת, בתיאום בין ביה"ס,  
רויקט או עבודת הגמר טעון הסכמת המנחה והסטודנט. יש לאזכר בפרסום את העובדה  המנחה והמונחה. פרסום תוצאות המחקר, הפ 

 הספר לתארים מתקדמים בטכניון. -שהעבודה בוצעה במסגרת השתלמות בבית
 הענקת התואר   29.13

הדרישות  ), לאחר שהסטודנט עמד בכל  12.02התואר מגיסטר יוענק על ידי הסנט על פי המלצת הדיקן וועדת התארים (ראה סעיף  
ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על אישור התואר על ידי ועדת התארים,    5הלימודיות ומילא אחר כל התחייבויותיו כלפי הטכניון. תוך  

רשאי כל חבר מליאה אקדמית בעל זכות הצבעה להודיע על הסתייגותו ממתן התואר.  במקרה כזה יובא הנושא לדיון בפני ועדת  
ם בישיבתה הקרובה בנוכחות המסתייג.  החלטתה של ועדת הקבע ללימודים אקדמיים היא סופית.  הסתייגו  הקבע ללימודים אקדמיי
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לפחות שלושה חברי מליאה אקדמית בעלי זכות הצבעה ממתן התואר, יובא הנושא לדיון בסנט בישיבתו הקרובה, הרשאי לאשר או  
דים מסמיך הסנט את הדיקן להעניק את התואר ולדווח על כך לסנט לשנות את החלטת הוועדה ברוב קולות הנוכחים.  במקרים מיוח

 בדיעבד. 
 התעודות תוענקנה בטקס הנערך אחת לשנה. 

 
 . השתלמות לתואר דוקטור 3חלק 

 
 התואר דוקטור   31

 .(PhD)ידי הטכניון נקרא "דוקטור לפילוסופיה" -התואר המוענק על
 המניין - סטודנט מן   31.01

 הספר. -המניין הוא סטודנט שמילא את כל הדרישות לקבלת סטודנטים לקראת התואר דוקטור ונתקבל לבית-מןסטודנט 
 סטודנט משלים   31.02

תנאי, כגון סטודנט שאין לו התואר מגיסטר של הטכניון בנתיב מחקר או פרויקט, או תואר  -סטודנט משלים הוא סטודנט שנתקבל על
). עמד סטודנט  32.04עד   32.01(סעיפי משנה   32ים האחרים לקבלת סטודנטים כמוגדר בסעיף  שקול, או שאינו ממלא את כל התנא

המניין. לא עמד בהם, תופסק השתלמותו, אלא אם כן החליט הדיקן לתת  -משלים בתנאים שהוטלו עליו, יעבור למעמד של סטודנט מן
 לו ארכה, על סמך המלצה מנומקת של הוועדה. 

 
 קבלת סטודנטים   32

 דרישות קבלה   32.01
של הטכניון, בנתיב מחקר או פרויקט, או בעל תואר שקול של מוסד אקדמי    מגיסטר למדעיםעל המועמד להיות בדרך כלל בעל התואר  

 מוכר אחר, שהשיג רמה נאותה בהשתלמותו לתואר מגיסטר ושהוכיח את כושרו למילוי הדרישות לתואר דוקטור. 
 רמה נאותה   32.02

פירוש נאותה"  ציון  "רמה  בטכניון  מגיסטר  לתואר  בהשתלמותו  השיג  שהמועמד  בבחינת  80ה  בחיבור,  ובמקצועות  -לפחות  הגמר 
 הלימוד, או הישגים שקולים  במקרה של בעל תואר ממוסד אקדמי מוכר אחר. 

 
 הישגים שקולים   32.03

, בתנאי שהוועדה השתכנעה 32.02,   32.01בסעיפים  במקרים יוצאים מן הכלל רשאי הדיקן לקבל גם מועמד שאינו עונה לדרישות  
שהמועמד הוא ברמה נאותה והגישה לדיקן הנמקה מפורטת על כך. ראייה לרמה נאותה יכולים לשמש ניסיונו והישגיו המדעיים או  

 ת הידע. ההנדסיים של המועמד בעבודתו, בתנאי שאלו שקולים להישגים הנדרשים בלימודי תואר שני מבחינת היצירתיות ורמ
 תנאים מיוחדים   32.04

הוועדה יכולה להמליץ על קבלת סטודנט שאינו עומד בתנאים לעיל, ולהציע תנאים מקדמיים לגביו, כגון מקצועות מקדמיים או אימון  
ת  בשיטות מחקר, ולקבוע את המועד למילויים ברמה נאותה. אם הוטלו על המועמד לימודים מקדמיים בהיקף רחב, רשאי הדיקן לדחו

מן ויעבור למעמד  לסטודנט משלים,  ייחשב המועמד  זה  התנאים. במקרה  מילוי  עד לאחר  קביעת תחום מחקרו  המניין לאחר -את 
 לעיל).    31.02שיעמוד בתנאים שהוטלו עליו (ראה סעיף 

 מסלול מיוחד לדוקטורט   32.05
  4  - לפחות), או שהיה מצטיין נשיא ב 90בהצטיינות (ציון ממוצע סטודנט בעל תואר ראשון הנדסי או מדעי, שסיים את התואר הראשון  

 להלן.   32.09הסמסטרים האחרונים, יוכל להירשם למסלול זה.  תהליך ההרשמה הוא בהתאם למפורט בתקנה 
 מסלול ישיר לדוקטורט   32.06

 ). 24.07קטור (כמפורט בסעיף  סטודנט לתואר מגיסטר אשר הצטיין בלימודים ובמחקר, יוסב מעמדו לסטודנט לקראת התואר דו 
 חברי סגל    השתלמות   32.07

חבר סגל מדרגת מרצה בכיר/פרופסור משנה ומעלה, וכן בעלי דרגות אקדמיות מקבילות, כמו עמית מחקר בכיר, עמית הוראה בכיר,  
מודים לתואר דוקטור באותה  מרצה בכיר נילווה ומרצה בכיר קליני/פרופסור משנה קליני, העובדים בטכניון והמעוניינים להתקבל ללי

 יחידה אקדמית בה הם מלמדים, יוכלו לעשות זאת באישור ראש היחידה האקדמית ודיקן בית הספר לתארים מתקדמים. 
 עובדי הטכניון ומוסד הטכניון למו"פ שאינם חברי סגל השתלמות    32.08

רת בית הספר, תובא לאישור הדיקן.  הדיקן יתייעץ עם  קבלתם של עובדי טכניון ומוסד הטכניון למו"פ ללימודים לתואר דוקטור במסג
ועדה שחבריה יהיו: המנל"א, הדיקן, חבר נבחר של הוועדה המרכזת וסמנכ"ל משאבי אנוש (בטכניון או במוסד הטכניון למו"פ, לפי  

 העניין), אשר תביא המלצתה לידיעת הוועדה המרכזת. 
 הליך ההרשמה   32.09

 הספר על טפסי הרשמה מיוחדים. -ור הרישום בביתא. המועמד מגיש את בקשתו למד
 יחידתית, אותן בקשות של מועמדים העומדים בתנאי הקבלה. -ב. הדיקן מעביר ליחידה, או לוועדה הבין

סמך מסמכיו ורשאית להזמינו לראיון עם חבר סגל, לוועדת קבלה או לבחינה, אם היא מוצאת  -ג. הוועדה דנה בקבלת המועמד על
 לנכון. 
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ונושא מחקר, קביעת  ד. הו  ועדה מחזירה לדיקן את המלצתה לקבל את המועמד, או לדחותו, בצירוף הצעתה למינוי מנחה אחראי 
 תכנית הלימודים ומשך ההשתלמות. 

 ה. ההמלצה יכולה לכלול דרישה למילוי תנאים מיוחדים, כגון מקצועות מקדמיים, וכן את המועד למילויים. 
 החלטת הדיקן  32.10

 הדיקן מחליט, בהתחשבות בהמלצת הוועדה, אם לקבל סטודנט או לדחותו וקובע את תנאי הקבלה.
 קבלה מחדש   32.11

אם השתלמותו של סטודנט הופסקה שלא מסיבות משמעתיות, הוא רשאי להגיש את מועמדותו מחדש. הוועדה יכולה להמליץ בפני  
 ישור מחודש של נושא מחקרו, אם היה כזה.הדיקן על הכרה בלימודיו (כולם או חלקם) בעבר, ועל א 

 תהיה קבלתו מחדש כפופה לפסיקת בית הדין המשמעתי.  -הופסקה השתלמותו של סטודנט מסיבות משמעתיות 
 

 משך ההשתלמות   33
סמסטרים. לאחר קבלת המלצת היחידה רשאי הדיקן לקבוע משך השתלמות ארוך   12משך ההשתלמות לדוקטורט יהיה עד    33.01

נקודות השלמה) או משך השתלמות קצר יותר לסטודנט אשר השתלם בעבר,    10-לסטודנט שחויב בהשלמות (סמסטר אחד לכ  יותר 
 הפסיק את השתלמותו וחזר להשתלם. 

 שהייה בטכניון   33.02
 ישה זו. על המועמד לשהות בטכניון. במקרים המצדיקים זאת רשאי הדיקן, בהמלצת הוועדה, לאשר שהות חלקית, או לוותר על דר 

 הפסקת ההשתלמות   33.03
אם אין הסטודנט מתקדם במידה נאותה, רשאי הדיקן, בהמלצת המנחה והוועדה, להפסיק את השתלמותו לפני תום המועד הרגיל או  
לשנות את תנאיה. לא סיים הסטודנט את השתלמותו במועד, תופסק השתלמותו אלא אם כן תמליץ הוועדה על הארכת ההשתלמות  

 והדיקן יאשר את ההמלצה. 
 סך ההארכות לא יעלה על שנתיים.

 עליה בדרגה או שינוי תפקיד   33.04
,  32.07אם תוך כדי השתלמותו מקבל הסטודנט מינוי אקדמי או מנהלי, אשר היה מונע ממנו את קבלתו (כפי שמתואר בסעיפים  

 ), יהיה המשך השתלמותו מותנה באישור הדיקן. 32.08
 תלמות חופשה מהש   33.05

יום מתחילת הסמסטר, בקשה לחופשה או להפסקה מרצון.   14-כשאין הסטודנט יכול להמשיך בהשתלמותו, עליו להגיש, לא יאוחר מ
בקשה זו צריכה להיות מנומקת ומלווה בהמלצת המנחה והוועדה. הדיקן רשאי להעניק לסטודנט חופשה של סמסטר אחד או שניים, 

 תיים. לא חזר הסטודנט ללימודים בתום חופשתו, ייחשב כאילו הפסיק את השתלמותו. ובמקרים יוצאים מן הכלל עד שנ 
 

 הדרישות לקבלת התואר דוקטור   34
 דרישות כלליות   34.01

 קבלת התואר דוקטור דורשת את מילוי התנאים הבאים (ראה פירוט בהמשך): 
 ) 34.02-34.08א. דרישות לימודיות (ראה סעיפים 

 )34.09ף ב. ידיעת שפות (ראה סעי 
 ) 35ג. ביצוע מחקר (ראה סעיף 

 )36ד. בחינת מועמדות (ראה סעיף  
 ) 35.05ה. הרצאה סמינריונית (ראה סעיף 

 )  37ו.  הגשת חיבור וקבלתו על ידי הבוחנים (ראה סעיף 
 ) 37גמר (ראה סעיף -ז. בחינת

 דרישות לימודיות     34.02
פן סדיר בהרצאות ובסמינריונים ובין שיקרא בפיקוח מורה. על הוועדה  א. על המועמד לרכוש ידע ברמה נאותה, בין שישתתף באו 

נקודות במקצועות מתקדמים, בין כתכנית אחידה לכל הסטודנטים בפיקוחה, בין    5להציע תכנית לימודים פורמלית הכוללת לפחות  
לאישור הדיקן ביחד עם ההמלצה   כתכנית המיוחדת לכל סטודנט. במקרה של דרישה ללימודים פורמליים, תגיש הוועדה את הצעתה

 לקבל את המועמד או בעת אישור תחום המחקר.  
נקודות מתקדמים לפחות, כאשר   25  -שנתי, יידרש ב  4) בעל תואר ראשון הנדסי  32.05ב. סטודנט במסלול המיוחד לדוקטורט (סעיף  

 מהן תושלמנה לפני בחינת המועמדות.  15לפחות   
נקודות מתקדמים לפחות, כאשר לפחות    36-שנתי, ידרש ב  3) בעל תואר מדעי  32.05ג. סטודנט במסלול המיוחד לדוקטורט (סעיף  

 מהן תושלמנה לפני בחינת המועמדות.  18
סעיף   (לפי  דוקטור  לתואר  לסטודנט  מגיסטר  לתואר  מסטודנט  הוסב מעמדו  סטודנט אשר  את מכסת  24.07ד.   יחויב להשלים   ,(

 קודות הנדרשת ביחידתו לתואר מגיסטר אם טרם השלימה.  הנ
בתחום  הרקע  בחומר  שליטתו  את  לבחון  מוקדמת שמטרתה  בבחינה  לעמוד  הסטודנט  את  לחייב  הדיקן  רשאי  הוועדה,  בהמלצת 

 ). 36מקצועו, וזאת לפני בחינת המועמדות (לפי סעיף  
ד או יותר), ייקבעו על ידי הוועדה ויוצעו לאישור הדיקן ביחד עם פה או בכתב, אם בחלק אח-פרטי הבחינה ושיטת עריכתה (אם בעל

 ההמלצה לקבלת המועמד. 
 ניתן לחייב את המועמד בדרישות לימודיות נוספות בעקבות החלטת ועדת הבוחנים בבחינת המועמדות. 

 תכנית לימודים  34.03
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יגיש הסטודנט למרכז   לימודיו. היחידה  לא יאוחר מיום תחילת הלימודים בכל סמסטר  הוועדה, באישור המנחה, הצעה של תכנית 
תקבע לשם כך סידורים פורמליים כגון ימי רישום. במקרים יוצאים מן הכלל רשאי מרכז הוועדה לקבוע תאריכי רישום מוקדמים יותר,  

ית לימודיו אם אינה עומדת  למשל עבור קורסים המתקיימים מחוץ לטכניון. הוועדה תהיה רשאית לדרוש מן הסטודנט לתקן את תכנ 
בדרישות שקבעה, או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה. תוך ארבעה שבועות מתחילת הסמסטר יוכל הסטודנט, באישור המנחה, 

 להודיע למרכז הוועדה על ביטול הרשמתו למקצוע ו/או על הרשמתו למקצוע נוסף. 
 ציונים  34.04

ראש הוועדה את הציונים שנתן לסטודנטים שנרשמו למקצועו. הציונים יינתנו  -תק ליושבבסוף כל סמסטר ימציא כל מורה לדיקן, עם הע 
מציין כישלון. במקרים מסוימים ניתן לתת ציון עובר/נכשל    65-, כאשר כל ציון הנמוך מ100-0ידי המורה לפי סולם הציונים שיהיה בין  -על

 על פי אישור ועדת הקבע ללימודים אקדמיים. 
השלים". הסטודנט יוכל במקרה זה להשלים את  -את הדרישות למקצוע באותו סמסטר, רשאי המורה לתת ציון "לא  לא מילא הסטודנט 

השתתף"  -יינתן לו הציון "לא  - הדרישות למקצוע לא יאוחר מתום הסמסטר שלאחר מכן. לא השלים הסטודנט את הדרישות במועד זה  
 . 0שדינו כציון 

 רמת הסטודנט  34.05
רך רמת הסטודנט על ידי הוועדה אשר במסגרתה הוא משתלם, על סמך הישגיו בכל מקצועות לימודיו. אם רמה זו  בסוף כל שנה תוע

לפחות), יידרש הסטודנט לתקנה בשנה שלאחריה. לא השיג רמה נאותה בשנה שלאחר מכן,    75לא תהיה נאותה (ציון ממוצע של  
התקדמותו של הסטודנט במחקר בסוף כל סמסטר על סמך דיווח של  תופסק השתלמותו. אם יש לסטודנט נושא מחקר, תוערך רמת  

יידרש הסטודנט לתקנה בסמסטר שלאחר מכן. אם לא יתקדם במחקר   "טוב" לפחות)  (ציון  זו לא תהיה נאותה  המנחה. אם רמה 
להתי והוועדה,  המנחה  הדיקן, בהמלצת  מן הכלל רשאי  יוצאים  במקרים  מכן, תופסק השתלמותו.  ר את המשך  בסמסטר שלאחר 

 ההשתלמות גם אם לא הגיע הסטודנט לרמה נאותה. 
 כישלון במקצוע לימוד 34.06

ידי הרשמה ולימוד מחדש של אותו  -או ציון נכשל במקצוע מתקדמים, עליו לתקן את כישלונו על  65  -א. קיבל סטודנט ציון נמוך מ
 תופסק השתלמותו.  -מקצוע. אם נכשל בו פעם נוספת 

מלצת הוועדה, לאשר לא לחייב אותו לתקן את הכישלון. במקרה זה יישאר הכישלון רשום בתעודת הציונים שלו,  ב. הדיקן יכול, בה
 ויובא בחשבון בחישוב הממוצע. 

 ג. במקרים חריגים רשאית הוועדה להמליץ בפני הדיקן לא לקחת בחשבון את הכישלון בחישוב הממוצע. 
שת למועד הבחינות הראשון או השני בכל המקצועות, למעט במקרה בו נערכת  החל משנת הלימודים תשע"ט, סטודנט רשאי לג. ד

) או שמעונין לשפר  65  -לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף. סטודנט שנכשל במועד הראשון (ציון נמוך מ-בחינה לפי נהלים בין
במועד ב') יהיה רשאי להירשם למקצוע פעם נוספת   את הציון, יוכל להיבחן שוב במועד השני. נכשל הסטודנט במקצוע (במועד א' ו/או

 .תופסק השתלמותו -אחת בלבד ואם נכשל בו שוב (במועד א' ו/או במועד ב') 
 

 הערות בתדפיס 34.07
 א, ב, ג) גם ההערות להלן:   34.06נוסף על הציונים הניתנים על ידי המורה, יופיעו בתדפיס הציונים (במקרים שפורטו בסעיף  

 כישלון המובא בחישוב הממוצע אך אין חובה לתקנו.  -חייב תיקון" א. "לא 
 כישלון שאינו מובא בחישוב הממוצע.  -ב. "אין התחשבות בציון" 

 ציון חסר שאין חובה להשלימו.  -ג. "לא חייב להשלים" 
 

 מקצוע באתיקה של המחקר  34.08
מחקר" לפני הגשת התיאור התמציתי, בהתאם למועד שנקבע סטודנט לתואר דוקטור חייב לעבור את הבחינה במקצוע "אתיקה של ה

 לו להגשת התיאור התמציתי.  סטודנט שלא יעבור את הבחינה לא יורשה להגיש את התיאור התמציתי. 
 ידיעת שפות     34.09

 סטודנט חייב להוכיח ידיעת אנגלית וכן לעמוד בהצלחה בקורס לכתיבה מדעית באנגלית.  
 כמו כן, תינתן לסטודנט אפשרות להשתתף בקורס  בגרמנית, צרפתית, רוסית או שפה אחרת לפי המלצת הוועדה.  

  
 ידיעת אנגלית 

 בבחינה באנגלית מורחבת. א. סטודנט יוכל להירשם למקצוע בכתיבה מדעית באנגלית רק לאחר שעמד 
סטודנט אשר   דהיינו ברמה המאפשרת  חויב.  מורחבת,  באנגלית  את הבחינה  להשתלמותו  עבר במהלך הסמסטר הראשון  ולא  ב 

התבטאות בכתב, יחויב להירשם ללימוד סדיר בטכניון במקצוע זה ולגשת לבחינה בתום הסמסטר השני. סטודנט אשר לא יעבור את  
תקין" ותינתן לו האפשרות להיבחן פעם נוספת במועד הבחינות הקרוב. נכשל הסטודנט במועד  -עבר ל"מצב בלתיהבחינה במועד זה, יו

 תופסק השתלמותו.  -זה 
 הדיקן רשאי, בעת קבלת הסטודנט, להאריך מועדים אלה. 

 פטור מבחינה באנגלית מורחבת 
ומעלה בחלק המילולי    75, או מי שנמצא באחוזון ה בוגר בית ספר תיכון או מוסד אקדמי מוכר בהם שפת ההוראה היא אנגלית

 יהיה פטור מהבחינה באנגלית מורחבת.  -  PhD, או בעל תואר  GMAT - או בבחינה ה  GRE -בבחינה ה
 

 מחקר    35
 אופי המחקר    35.01
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והאנליטית, בהנחיה מצומצמת בהרבה מאשר המחקר יהיה מקורי, עיוני או ניסויי, בסיסי או שימושי, תוך הדגשת הגישה המדעית  
במחקר למגיסטר. על המועמד להוכיח את כשירותו למחקר, ואת יכולתו לבצע מחקר מקורי בעל ערך. כמו כן עליו להוכיח שהוא ניחן  

ה  בסגולות היזמה, הדמיון, ההתעמקות, כושר השיפוט וההתמדה הנדרשים מחוקר עצמאי. המחקר יחשב לבעל ערך אם הוא ברמ
 המאפשרת את פרסומו בכתב עת מדעי בעל מוניטין בינלאומי ואם הוא מקדם במידה ניכרת את הידע וההבנה בתחום המחקר. 

 מינוי מנחה   35.02
עם קבלת הסטודנט, לפי המלצת הוועדה ימנה הדיקן מנחה או שני מנחים. מונו שני מנחים, יהיה אחד מהם מנחה אחראי, והשני  

י רשאי להתמנות חבר סגל הטכניון מדרגת מרצה בכיר/פרופסור משנה ומעלה. בהמלצה מנומקת של  מנחה שותף. כמנחה אחרא 
הוועדה, רשאי הדיקן למנות למנחה אחראי גם חבר סגל בכיר שפרש לגמלאות, חבר סגל בדרגת מרצה, או מומחה בעל תואר דוקטור  

 בשטח המחקר, בתנאי שאינו מקורב לסטודנט במקום עבודתו. 
 וכל להמליץ על מינוי יועץ או יועצים, אשר יסייעו בהכוונת המחקר.   הוועדה ת

 בתקנות האקדמיות).  (ג) 4.1לא יוכל להתמנות כמנחה מי שהוא קרוב משפחה של הסטודנט (לפי המוגדר בסעיף 
 תפקיד המנחה   35.03

מקשרת בינו לבין הוועדה והדיקן  המנחה הוא איש הסגל המדריך ומלווה את הסטודנט במהלך השתלמותו, ומהווה את החוליה ה
 במכלול הנושאים הקשורים להשתלמות. 

של   התקדמותו  מידת  על  ולוועדה  לדיקן  ידווח  המנחה  חיבורו.  ובעריכת  השוטפת  בעבודתו  במחקרו,  הסטודנט  את  ידריך  המנחה 
 הסטודנט. 

 העדר מנחה או החלפתו   35.04
היעדרות, שבתון או סיבה אחרת, ימנה הדיקן מנחה אחר בהמלצת  התפטר מנחה או נמנע ממנו למלא את תפקידו מחמת מחלה,  

הוועדה. כאשר ממשיך הסטודנט באותו נושא המחקר, תידרש הסכמת המנחה הקודם. לא ימצא מנחה לסטודנט, יהיה על הסטודנט  
 לצאת לחופשה שלא תעלה על שני סמסטרים. אם לא ימצא הסטודנט מנחה בתקופה זו, יופסקו לימודיו. 

 הרצאה סמינריונית   35.05
בשלב מתקדם של מחקרו, בשנה האחרונה להשתלמותו, ולא יאוחר מחודש לפני הגשת החיבור, ירצה הסטודנט על המחקר בסמינריון.  

 קיום ההרצאה יפורסם בדרך נאותה בטכניון. 
 

 בחינת מועמדות   36
 הצעת מחקר    36.01

עמודים.  התיאור התמציתי יכלול את שם   25 -תמציתי של הצעת מחקר, בהיקף של כהסטודנט יגיש לוועדה באמצעות מנחהו תיאור 
המחקר בעברית ובאנגלית, סקירה של רקע המחקר (לרבות סקר ספרותי) ושל מטרות המחקר. במקרה של סטודנט לתואר מגיסטר  

-בודת המחקר שבוצעה עד אז על ידו. יושב), יכלול התיאור התמציתי גם סיכום של ע24.07המועמד למעבר למסלול ישיר (לפי סעיף  
אש הוועדה יבדוק שלא צפויים קשיים תקציביים בביצוע המחקר בטרם יאשר את ההצעה. התיאור התמציתי ישמש כבסיס לבחינת  ר

 ראש הוועדה עותק אחד לדיקן, ואחד לכל אחד מהבוחנים. -המועמדות. עם אישור התיאור התמציתי על ידי הוועדה, יעביר יושב
 בחינת המועמדות    36.02

מטרת הבחינה, אשר תתקיים כחודש אחרי הגשת התיאור התמציתי, היא לבחון את גישת המועמד לבעיה ואת שליטתו ברקע המחקר 
כולה או חלקה   -ובספרות, ולעמוד על כושר המועמד והתאמתו למחקר לקראת התואר דוקטור. משך הבחינה, סידוריה ושיטת עריכתה  

 עו על ידי הוועדה. יקב  -פה -בעל
 מועדים    36.03

חודשים לגבי    18המניין, (תוך  -חודשים מיום קבלתו כסטודנט מן  11על הסטודנט להגיש את התיאור התמציתי של הצעת המחקר תוך  
הגיש סטודנט, ללא אישור מראש, את התיאור  32.05סטודנט במסלול המיוחד לפי סעיף   זמן אחר. לא  כן נקבע פרק  ), אלא אם 

 ציתי במועד שנקבע בתקנות, ייחשב כאילו נכשל בבחינת המועמדות. התמ
 הרכב ועדת הבוחנים    36.04

ראש הוועדה ועדת בוחנים לבחינת המועמדות. הוועדה תהיה מורכבת מחמישה חברים לפחות,  -עם הגשת התיאור התמציתי יציע יושב
 כלהלן: 

 א. המנחה. 
 ב. המנחה השותף, אם מונה. 

ספים לפחות מבין הסגל הבכיר בדרגת מרצה בכיר/פרופסור משנה ומעלה, או דרגה שקולה בסגל המחקרי, או  ג. ארבעה בוחנים נו
-מומחים אחרים בשטח המחקר בעלי רמה נאותה. לפחות אחד מהם יהיה בדרגת המנחה או בכיר ממנו. לפחות אחד הבוחנים (בוחן

 חוץ) לא יהיה שייך לאותה היחידה.
 ידי יו"ר הוועדה לתארים מתקדמים. -ב חברי ועדת הבוחנים עלראש ימונה מקר -ד. היושב

במקרים יוצאים מן הכלל ובהמלצת הוועדה לתארים מתקדמים, יוכל הדיקן לאשר ועדת בוחנים המורכבת מארבעה בוחנים בלבד,  
 בתנאי שיהיו בה לפחות שלושה בוחנים שאינם מנחים. לפחות אחד הבוחנים חייב להיות שלא מאותה יחידה. 

יושב ראש הוועדה לתארים מתקדמים רשאי להזמין לבחינה משקיפים מבין חברי הסגל הבכיר של הטכניון. משקיף יהיה רשאי להציג  
ראש הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה ישלח מינויים לבוחנים  -ראש ועדת הבוחנים. יושב-לנבחן שאלות לאחר תיאום מוקדם עם יושב

 לאחר אישור הדיקן. 
 דו"ח הבוחנים    36.05
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ראש ועדת הבוחנים לדיקן דו"ח בכתב על תוצאותיה עם העתק למרכז הוועדה. הדו"ח ייחתם על ידי  -מיד עם תום הבחינה ימסור יושב 
) יכלול הדוח 32.05כל הבוחנים ויכיל הצהרה מפורשת על עמידה או כישלון בבחינה. במקרה של סטודנט במסלול המיוחד (לפי סעיף  

 שלון.  ית של אחת האפשרויות הבאות: א. עמידה בבחינה, ב. המלצה לעבור למסלול מגיסטר עם או בלי תזה, ג. כהצהרה מפורש
הדיקן רשאי לחייב את המועמד בהשלמות ובמילוי דרישות ברמה נאותה בתחומים הגובלים במחקרו ולקבוע מועד למילוין, בהסתמכות  

 על המלצת ועדת הבוחנים. 
דים פורמליים, על הסטודנט לקיים את כל הנהלים הקשורים ללימוד המקצוע, כגון מילוי אחר תאריכי רישום, במקרה של דרישה ללימו

 ביטול, בחינה וכו'. 
) לאחר שהשלים את כל דרישות הקורסים  21.04סטודנט במסלול המיוחד שעמד בבחינה יהיה זכאי לתעודת מגיסטר (ראה סעיף  

 שהוטלו עליו בעת קבלתו.  
 לון בבחינה כיש     36.06

ועדת הבוחנים   לגשת אליה שנית כעבור סמסטר עד שני סמסטרים, כפי שיקבע על סמך המלצת  יורשה  נכשל המועמד בבחינה, 
 והחלטת הדיקן. 

במקרה זה יגיש הסטודנט למנחה תיאור תמציתי חדש, כחודש לפני מועד הבחינה. למרות האמור לעיל, רשאי הדיקן, בהמלצת הוועדה  
ועדת הבוחנים  לתארים   אחרי כישלון ראשון.  ועדת הבוחנים), להפסיק את השתלמותו של הסטודנט  (על סמך המלצת  מתקדמים 

לבחינה החוזרת תישאר בהרכבה הקודם, אלא אם כן החליט הדיקן לשנותה על פי המלצה מנומקת של הוועדה. נכשל הסטודנט 
 שנית, או שלא ניגש במועד כנ"ל, תופסק השתלמותו. 

 חילוקי דעות    36.07
במקרה של חילוקי דעות בין הבוחנים על תוצאות הבחינה, יובאו הממצאים בפני הדיקן, אשר יכריע לאחר התייעצות בוועדה לתארים  

 מתקדמים. 
 שינוי נושא המחקר    36.08

  36.01נוהל של סעיף  ין לשנות את נושא מחקרו, יגיש למרכז הוועדה בקשה מנומקת. הוועדה תדון בבקשה זו לפי ה י סטודנט המעונ
 לעיל. 

 הסטודנט יהיה חייב לעמוד מחדש בבחינת המועמדות, אלא אם כן קבעה הוועדה ששני הנושאים קרובים זה לזה. 
 

 הגמר - החיבור ובחינת    37
 ועדת בוחנים   37.01

הספר בצירוף הסכמתו.  -לביתכאשר הסטודנט מוכן להתחיל בכתיבת החיבור, הוא יודיע על כך בכתב למנחה. המנחה יעביר הודעה זו  
 ).35.05המנחה ימליץ בפני הוועדה לתארים מתקדמים על הרכב ועדת הבוחנים ועל מועד מתן ההרצאה הסמינריונית (ראה סעיף 

 הדיקן ימנה, בהתאם להמלצת הוועדה לתארים מתקדמים, ועדת בוחנים בת שלושה בוחנים או יותר בהרכב הבא: 
במקרים מיוחדים יוכל הדיקן להורות, לאחר התייעצות עם המנחה, כי חבר ועדה אחר   עדת הבוחנים.ראש ו-א. המנחה, שיהיה יושב

 ישמש כיושב ראש הועדה. 
 ב. חבר הסגל האקדמי בדרגת מרצה בכיר/פרופסור משנה ומעלה או בדרגה שקולה בסגל המחקרי. 

 מועמד או ממונה ישיר שלו. ג. מומחה מקצועי מחוץ לטכניון ברמה נאותה (בוחן חוץ), שאינו מקורב ל
 ד. מומלץ שלפחות אחד הבוחנים יהיה בדרגת המנחה, או בכיר ממנו. 

 .ראי משמש כיושב ראש ועדת הבוחניםה. במקרה של שני מנחים תורכב ועדת הבוחנים מארבעה חברים לפחות, כשהמנחה האח
חבר ועדה אחר ישמש כיושב ראש הועדה. המנחה השני  במקרים מיוחדים יוכל הדיקן להורות, לאחר התייעצות עם המנחה, כי 

 .והחברים האחרים יקיימו את התנאים בסעיפים ב', ג', ד' לעיל
ו. החליט הדיקן למנות ועדת בוחנים של יותר משלושה, יהיו הבוחנים הנוספים חברי הסגל האקדמי מדרגת מרצה בכיר/פרופסור  

ו חברי סגל בדרגת מרצה שהם בעלי תואר דוקטור, או מומחים מקצועיים מחוץ  משנה ומעלה, או בדרגה שקולה בסגל  המחקרי, א
 הספר ואינם ממונים ישירים של הסטודנט. -לטכניון ברמה נאותה, שאינם משתלמי בית

דעתם בכתב תוך  -ז. פרט למנחה או למנחים יתמנו הבוחנים לאחר שיודיעו על נכונותם לשמש בוחנים. על הבוחנים להגיש את חוות
 ודשיים מיום קבלת החיבור. ח

 אופי החיבור    37.02
 החיבור שעל הסטודנט להגיש לדיקן יכלול: 

 א. הסבר מפורט של מטרת המחקר.
 ב. סקר ביקורתי של שיטות או ידע קיימים בעת כתיבת החיבור (סקר ספרות). 

 ג. תיאור המחקר ותוצאותיו. 
 ד. דיון במחקר והסקת מסקנות. 

 ה. רשימת מקורות. 
 החיבור יוגש בהתאם להוראות לעריכת החיבור, התקפות במועד הגשתו. 

 
 הגשת החיבור     37.03

 הספר רק לאחר: -הסטודנט יוכל להגיש את חיבורו לבית
 . 34א. מילוי הדרישות הלימודיות והדרישות לשפות בהתאם לסעיף  

 . 35.05ב. מתן הרצאה סמינריונית בהתאם לסעיף  
 ההתחייבויות הכספיות ואחרות כלפי הטכניון, והמצאת אישור על כך. ג. מילוי 
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 דעת על החיבור - חוות   37.04
דעת" לדיקן, תוך חודשיים ממועד  -חוות-דעת במכתב "סודי- הדיקן יעביר לכל בוחן עותק אחד של החיבור. על הבוחנים לשלוח חוות

 ול: הספר ותכל -קבלת החיבור. חוות הדעת תיכתב בהתאם להנחיות בית
 א. הערכה מפורטת וברורה על רמת המחקר המתואר בחיבור. 

 קבלתו, כמילוי חלקי של הדרישות להענקת התואר דוקטור. -ב. הצהרה מפורשת על קבלת החיבור, או על אי
ר דעת במועד, וכן התעלם משתי תזכורות שנשלחו אליו, לאחר שבוע ולאח -הדיקן רשאי לבטל מינויו של בוחן אשר לא הגיש חוות

 ). 37.01חמישה שבועות מהמועד הנדרש. במקרה זה תמליץ הוועדה על מינוי בוחן מתאים אחר (לפי סעיף 
 חילוקי דעות בין הבוחנים   37.05

ראש הוועדה לתארים מתקדמים  -לא קיבל אחד הבוחנים את החיבור כמילוי חלקי של הדרישות לתואר דוקטור, יבקש הדיקן מאת יושב
דעת מוסכמת תוגש לדיקן בחתימת כל הבוחנים. לא -הבוחנים, וזאת לא יאוחר מחודש ממועד הבקשה. חוותהנוגעת בדבר לכנס את 

דעת מנומקת נפרדת. הדיקן, בהסתמכות על חוות הדעת, יבחר באחת  -הגיעו הבוחנים לכלל דעה מוסכמת, יגיש כל בוחן לדיקן חוות
 מהאפשרויות הבאות: 

 א. קבלת החיבור בצורתו הנוכחית. 
 דרישת תיקונים. ב. 

 ג. צירוף בוחנים נוספים לוועדת הבוחנים. 
 ד. קביעת ועדת בוחנים חדשה. 

 ה. חיוב הסטודנט בכתיבת החיבור מחדש. 
 ו. הפסקת ההשתלמות. 

 הגשת חיבור מחדש   37.06
הבוחנים והוועדה לתארים החליט הדיקן לחייב את המועמד להגיש את חיבורו מחדש, יקבע את המועד לכך בהסתמכות על המלצת  

 מתקדמים, תוך שנה מתאריך הבחינה המקורית. 
 גמר - אישור לקיום בחינת   37.07

ראש הוועדה  -קיבל הדיקן את החיבור כמילוי חלקי של הדרישות לתואר דוקטור על סמך חוות הדעת של הבוחנים, יודיע על כך ליושב
 וע מועד לבחינה בטרם אישר הדיקן את קיום הבחינה. לתארים מתקדמים הנוגעת בדבר, עם העתק למנחה. אין לקב

 הגמר - בחינת   37.08
פה. אם בוחן אחד או יותר קבלו מהדיקן אישור להיעדר מהבחינה, תיערך הבחינה בחלקה בכתב ובחלקה  -הגמר תהיה בעל-בחינת

 פה. -בעל
ראש -וחברי הוועדה לתארים מתקדמים הנוגעת בדבר. יושבהמועמד יגן על גישתו לנושא מחקרו ועל מסקנותיו. לבחינה יוזמנו הדיקן  

הוועדה לתארים מתקדמים רשאי להזמין לבחינה משקיפים נוספים מבין חברי הסגל הבכיר של הטכניון. משקיף יהיה רשאי להציג  
 ביניהם את מהלכה.ראש ועדת הבוחנים. הבוחנים יפגשו לפני תחילת הבחינה כדי לתאם  -לנבחן שאלות לאחר תאום מוקדם עם יושב

 תוצאות הבחינה   37.09
 הענקתו.-דעת מוסכמת והמלצה על הענקת התואר או על אי-מיד לאחר הבחינה יפגשו הבוחנים, ללא נוכחות הנבחן, לשם סיכום חוות

רשאית  בפגישה זו רשאי כל בוחן לשנות את הערכתו על החיבור. הדיקן רשאי להיות נוכח בכל פגישות הבוחנים. ועדת הבוחנים  
 הגמר. -לדרוש מן המועמד להכניס תיקונים בחיבור אחרי בחינת

הדיקן יודיע על כך לנבחן. אם מדובר בתיקונים קלים, יידרש הנבחן להגישם תוך חודש ממועד הבחינה. במקרה של דרישה לתיקונים  
נים, מי מהם יהיו אחראים לאישור  לא יאוחר משישה חודשים ממועד הבחינה. הדיקן יקבע, בהתאם להמלצת ועדת הבוח  -מהותיים  

 התיקונים. 
 לא ביצע הנבחן, ללא סיבה מספקת, את התיקונים לשביעות רצונם של הבוחנים תוך פרק הזמן שנקבע, יחשב הדבר ככישלון בבחינה.

 חילוקי דעות   37.10
עם הערכה מנומקת. הדיקן יכריע, דעת נפרדת  -קבע לפחות אחד מן הבוחנים כי הנבחן לא עמד בבחינה, יגיש כל בוחן לדיקן חוות

 לאחר שהתייעץ בבוחנים ובמרכז הוועדה, אם הסטודנט עמד בבחינה או לא. 
 כישלון בבחינה   37.11

להפסקת   יביא  שני  כישלון  הראשונה.  הבחינה  אחרי  שנה  מאשר  יאוחר  לא  נוספת  פעם  להיבחן  יורשה  בבחינה,  הסטודנט  נכשל 
 ההשתלמות. 

 זכויות ידע ופרסום   37.12
כויות על הידע שפותח במסגרת המחקר יהיו של הטכניון, אלא אם סוכם מראש אחרת, בתיאום בין ביה"ס, המנחה והמונחה.  פרסום  ז

הספר  -תוצאות המחקר טעון הסכמת המנחה והסטודנט. יש לאזכר בפרסום את העובדה שהמחקר בוצע במסגרת השתלמות בבית
 לתארים מתקדמים בטכניון. 

 אר הענקת התו    37.13
), לאחר שהסטודנט עמד בכל הדרישות  12.02התואר דוקטור יוענק על ידי הסנט על פי המלצת הדיקן וועדת התארים (ראה סעיף  

ימי עבודה  מיום קבלת ההודעה על אישור התואר על ידי ועדת התארים,  5הלימודיות ומלא אחר כל התחייבויותיו כלפי הטכניון. תוך 
בעל זכות הצבעה להודיע על הסתייגותו ממתן התואר.  במקרה כזה יובא הנושא לדיון בפני ועדת  רשאי כל חבר מליאה אקדמית  

הקבע ללימודים אקדמיים בישיבתה הקרובה בנוכחות המסתייג.  החלטתה של ועדת הקבע ללימודים אקדמיים היא סופית.  הסתייגו  
ובא הנושא לדיון בסנט בישיבתו הקרובה, הרשאי לאשר או  לפחות שלושה חברי מליאה אקדמית בעלי זכות הצבעה ממתן התואר, י

לשנות את החלטת הוועדה ברוב קולות הנוכחים.  במקרים מיוחדים מסמיך הסנט את הדיקן להעניק את התואר ולדווח על כך לסנט 
 בדיעבד. 
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 התעודות תוענקנה בטקס הנערך אחת לשנה. 
 

 

 . השתלמות שלא לתואר4חלק 
 ההשתלמות מטרת     41

יחידתית בטכניון על מנת להשתלם, בהנחיית מורי היחידה, בנושא/ים ברמת מתקדמים, -שהייה במסגרת יחידה אקדמית או ועדה בין
 מבלי שההשתלמות מקנה תואר בבית הספר לתארים מתקדמים. 

 
 קבלת סטודנטים    42

 ).23 תהליך הקבלה זהה באופן כללי לזה של סטודנטים למגיסטר (כמפורט בסעיף
 

 הדרישות הלימודיות    43
 תכנית לימודים    43.01

 עם התקבלו להשתלמות, תקבע הוועדה לסטודנט מנחה ותכנית השתלמות. 
 גמר. אין הסטודנט חייב בלימוד שפות. -אין התכנית חייבת לכלול דרישות ללימוד רשמי של מקצועות ו/או תזה, פרויקט, או עבודת

 לימוד מקצועות    43.02
תכנית הלימודים של הסטודנט כוללת לימוד רשמי של מקצוע, יהיה הסטודנט כפוף לכל הנהלים המחייבים כל סטודנט בבית  כאשר  

 הספר לתארים מתקדמים (רישום למקצוע, עמידה בדרישות המקצוע, בחינות וכו').  הישגיו ירשמו בתדפיס. 
 חיבור   43.03

דרישה פורמלית למחקר  כוללת  עבודתכאשר תכנית הלימודים  או  כל  -, פרויקט  יהיה הסטודנט כפוף לכל הנהלים המחייבים  גמר, 
 גמר. -סטודנט אחר המבצע מחקר, פרויקט או עבודת

 שומע חופשי    43.04
בדרישות   שיחויב  מבלי  בתרגילים  ו/או  בהרצאות  להשתתף  רשאי  לתואר,  שלא  סטודנט המשתלם  יהיה  המקצוע,  מורה  בהסכמת 

 ינות, בחנים, הגשת עבודות וכו'. השתתפות זו לא תירשם בתדפיס. הרשמיות של המקצוע, כגון בח
 

 משך השתלמות    44
משך ההשתלמות יהיה סמסטר אחד או שניים, כאשר הסטודנט מקדיש זמן מלא להשתלמותו. במקרים יוצאים מן הכלל יוכל הדיקן,  

 לנסיבות. בהמלצת הוועדה, לאשר השתלמות בזמן חלקי או הארכה של משך ההשתלמות, בהתאם  
 

 העברה למסלול רגיל למגיסטר או לדוקטור    45
אם וכאשר יבקש סטודנט שהשתלם שלא לתואר, לעבור למסלול ההשתלמות למגיסטר או לדוקטור, יחולו עליו כל הנהלים המקובלים  

לתואר, כולם או מקצתם, כחלק  החלים על סטודנט לתארים אלה. בהמלצת הוועדה יוכרו לימודיו ומחקרו במסגרת ההשתלמות שלא  
 מהדרישות לקבלת התואר המבוקש.

 
 תעודה    46

הספר לתארים מתקדמים שיציין את תקופת ההשתלמות  -אין הסטודנט מקבל תואר. בגמר ההשתלמות יקבל הסטודנט אישור מבית
 גמר, אם בוצעו על ידו.-קט או עבודתונושא ההשתלמות. כמו כן יצוינו באישור מקצועות המופיעים בתדפיס הסטודנט וכן מחקר, פרוי
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 דרישות לימודיות (בקורסים)  – תארי מגיסטר

נק'   28נק' (בנתיב "עבודת גמר" יש לצבור  20-' בקורסים יש דרישה לתזה שמקבילה ל, בנוסף לדרישות הנקבנתיב מחקרי
 נק').  12בקורסים+עבודת גמר מחקרית שמקבילה ל= 

 

 
לבין החלטות  בין הכתוב בטבלה  טבלה זו באה לרכז את המידע בנושא הדרישות הלימודיות במסלולים השונים, לנוחות המשתמשים בחוברת זו. בכל מקרה של שינויים או אי התאמה

 , החלטות ועדת הקבע הן שקובעות. ללימודים אקדמייםועדת הקבע 
 * אין רישום למסלול בשלב זה. 
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