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יחידתית -התכנית הבין
 לביוטכנולוגיה

  
  יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות:-תכנית בין

הנדסה אזרחית, הנדסה כימית, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון,  
  רפואית.-כימיה, ביולוגיה, רפואה, הנדסה ביו

  

בטכניון, על יחידותיו השונות, מתנהלת פעילות ענפה 
-בביוטכנולוגיה. בכדי למסד פעילות זו הוקמה  תכנית בין

יחידתית, שבמסגרתה ניתן להשתלם הן לקראת התואר "מגיסטר 
למדעים בביוטכנולוגיה" והן לקראת התואר "דוקטור 
לפילוסופיה".  הלימודים ועבודות המחקר המתבצעים במסגרת 

ת זו משלבים היבטים שונים של  מדעי החיים וההנדסה, יחד תכני
  עם התמחות בשטח ספציפי. 

  

  

  לימודים לתואר מגיסטר
  תנאי הקבלה

תחומי, פתוחה התכנית לביוטכנולוגיה בפני -כיאות לשטח בין
סטודנטים העומדים בדרישות הקבלה של ביה"ס לתארים 

פקולטות מתקדמים, והם בוגרי פקולטות הנדסיות או בוגרי 
  מדעיות.

תנאי לקבלה הוא מציאת מנחה מבין חברי הסגל בפקולטות 
  השונות, ואישור נושא המחקר על סמך תקציר ע"י יו"ר התכנית. 

  נושאי המחקר חייבים לשלב היבטים ביוטכנולוגיים/הנדסיים.

  נתיב השתלמות
  עבודת מחקר

  
  דרישות הלימוד

 נקודות מתקדמים.  20שנתי: -לבוגרי תואר ראשון ארבע  
 נקודות מתקדמים ובנוסף  20שנתי: -לבוגרי  תואר ראשון תלת

  נקודות.   20השלמות בהיקף של 

  ההשלמות יתמקדו במיוחד בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה.

מקצועות המתקדמים יהיו הן מתחומי ההנדסה והן מתחומי 
מקצועות יהיה מותנה בהמלצת הטכנולוגיה.  הרישום לכל ה

  המנחה ובאישור הוועדה לביוטכנולוגיה. 

כמו כן, במידת הצורך, או אם מקצוע מסוים לא ניתן, קיימת 
במדעי החיים ובהנדסה,  -אפשרות החלפה במקצוע אקוויוולנטי 

  בהתאמה, בהמלצת המנחה ובאישור הוועדה לביוטכנולוגיה.

דמיות המשתתפות עבודת המחקר תעשה באחת היחידות האק
בתכנית. המחקר יעשה בנושא שיכלול היבטים הן מתחומי מדעי 
החיים והן מתחומי ההנדסה, ואשר יאושר על ידי הוועדה 

  לביוטכנולוגיה.

  

  לימודים לתואר דוקטור
  דרישות הלימוד

לימוד מקצועות להרחבת אופקים ולהשלמת ידע בסיסי הדרוש  -
נקודות. מועמדים  6-9לביצוע המחקר, בדרך כלל בהיקף של 

נקודות  4-8חסרי רקע במדעי החיים יחויבו בנוסף לכך בעוד 
השלמה/קדם. מועמדים שאינם בעלי רקע הנדסי וכן בעלי תואר 

נקודות בתחומי  20ד"ר לרפואה יידרשו בהשלמות בהיקף של 
  ההנדסה.

הצלחה בבחינת מועמדות, הכוללת חלק בעל אופי כללי וחלק  -
למחקר המקדם את הידע בשטח ומגלה המתייחס להצעה 

  חידושים ראויים לפרסום מדעי.

  ביצוע עבודת מחקר כנדרש בתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים. -

  כתיבה והגשת תזה ועמידה בהצלחה בבחינה סופית. -

  

  מידע נוסף
  יחידתית לביוטכנולוגיה, -מזכירות התכנית הבין

  04-8293068/3069טל. 
anateg@tx.technion.ac.il 

  

  04-8293072יו"ר התכנית, טל. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


