
  

   

 מידע שחשוב לדעת בעת הרישום למקצועות   

 
 .לכל סמסטר בנפרד – הרישום למקצועות בטכניון   -

 

 .דקות 50שעת לימוד אקדמית =    -

 

 לשאלה אילו מקצועות בכל זאת ניתן – בסמסטר ראשון יש ללמוד מקצועות חובה   -

 יש לפנות לפקולטה אליה התקבלת.  ?להוסיף מעבר לחובה     

 

 ע"מ לקבל פטור ממקצוע, יש להצטייד בתעודות מקוריות     – קבלת פטורים ממקצועות   -

 מהמוסד בו נלמדו המקצועות ולפנות ישירות לפקולטה אליה התקבלת.    

 
 השלמות /תלאיזה אנגלית סווגתי? האם אני חייב –שאלות בנושא  – תוצאות סיווג   -

 .נתוני סיווג\אישימידע  \הסמכהבפיסיקה? ניתן לראות באתר לימודי     

 בנושא זה ניתן  , לסיווג פיסיקה אינו נלמד כמקצוע בלימודי הסמכה  לידיעתך החומר    
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 רישום לבחינת הסיווג פיסיקה    
 

 .בצתעליך להירשם למקצוע האנגלית ע"פ רמת הסיווג אליה שו – מקצועות האנגלית   -

 ."אנגליתה מקצועות ללימודיניתוב "-ב)פרוט רמות הסיווג השונות ניתן לראות     

 לבצעו שנית במועד ותיאלץלמקצוע הנכון יימחק הרישום ם רשיבמידה ולא ת    

   חייב להירשם לקבוצה שיועדה  מתקדמים ב-ניתלאנגלית טכ. סטודנט ששובץ חרא    

 נדרשת  . אם אין מקום בקבוצה בהערות המקצועפרוט הקבוצות,  .לפקולטה אליה התקבל    

 .(ilanah@tx.technion.ac.il) 8293507-04טל'  לגב' אילנה הראליש לפנות  ישירות     

 פסיכומטרי(  ומעלה 134)כלומר ציון  מתקדמים ב-מאנגלית טכניתשקיבל פטור  טודנט ס    

 נקודות. 3-מילא את הדרישות לתואר במקצועות האנגלית  ומזוכה ב    

 

  -  מקצועות בחירה חופשית/מקצועות העשרה ומקצועות ספורט  -

  סטים ואמנויותשל המחלקה ללימודים הומני                                   
 בתקופות הרישום המתבצעות עד תחילת הסמסטר, ניתן להירשם רק למקצוע אחד מתוך    

 רשימת  המקצועות של המחלקה ללימודים הומניסטים ואמנויות. יחד עם זאת בזמן זה ניתן    

 להוסיף עוד אחד מהמקצועות הבאים: חינוך גופני/אנגלית )עפ"י רמות הסיווג השונות(/    

 אפשרי להירשם למספר מקצועות. ,מקהלה /תזמורת.  בתחילת הסמסטר    

  – ות בחירה חופשית, מקצועות העשרה ומקצועהרישום למקצועות חינוך גופני    

 .אם אין מקום אפשר לקחת בסמסטרים הבאים .פנוי בלבד פשרי על בסיס מקוםא    

 

 394806עד  394800, 394808 –מספרי מקצועות  –)ספורט( מקצועות חינוך גופני   -

 – יש לקחת מקצוע חינוך גופני פעמיים כמקצוע חובה במהלך התואר .394820וכן     

 . אך לא בהכרח בסמסטר ראשון    

 בכל המסלולים לתואר  –החל מחורף תשע"ג  – בטכניון העשרהמקצועות לימודי    

  על הסטודנט/ית ,ובינוי עריםובפקולטה לארכיטקטורה  המסלולים ברפואהלמעט ראשון     

 מתוך  נקודות 6לפחות  (לא בהכרח בסמסטר הראשון) במהלך לימודיו לתוארלהשלים    

 ועוד  לימודי העשרה-כ)המל"ג( המועצה להשכלה גבוהה רשימת מקצועות שאושרה ע"י    

  נקודות בחירה חופשית  2שנתית או עוד ארבע בחירה חופשית בפקולטה נקודות   4   

 .רשימת מקצועות העשרה מפורסמת באתר .פקולטה תלת שנתיתב   
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 ניתן להירשם לכל קבוצה במקצוע גם אם כתוב בהערות המקצוע – רישום למקצועות  - 

 ואין הגבלה מיוחדת במחשב שהיא  בתנאי שיש בה מקום מסוימת, שהיא מוצעת לפקולטה     

 אחרי בדרך כלל בתקופת השינויים  . למסלול ספציפימיועדת או  סגורה במכוון    

 בסיס מקום פנוי. )להוציא  מתבטלות כל ההגבלות וניתן להירשם עלתחילת הסמסטר     

  אליו  לקבוצה של המסלול למקצוע זה חובה להירשם  – מתקדמים ב-אנגלית טכנית    

 התקבלת(    

 

 

 שייך  ות לפקולטה אליהיש לפנ– /לא נקבע יום ושעה לקבוצהבמקצועמקומות ה אזלו   -

 המקצוע .    

 

 מתמטיקההלחלק ממקצועות  – מקצועות הפקולטה למתמטיקה –הנחיות מיוחדות    -

 בה תוכל/י להשתתף.ה יש להירשם אך ורק לקבוצ" - הוכנסה הערה מנחה לרישום:    

 נםבמקרה של חוסר מקום בכיתה, סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או בהרצאה שאי    

 המידע מופיע בהערות  המקצועות. חשוב לקחת נתון זה בחשבון בעתרשומים אליהם".      

 הרישום.    

 

 מידע   יש ללחוץ על כפתור – איך אני יודע שהרישום שביצעתי נקלט והכול תקין?   -

 אם מופיעים כל המקצועות הדרושים והכול ירוק מערכת אישית .  אישי ואז על כפתור    

 רישום תקין.ה    

 

 בצד ימין, הקשה על מידע כלליניתן לראות  בכפתור   - תאריכי בחינות למקצועות   -

 על והקשה הכנסת מספר המקצועבחירת הסמסטר המבוקש,   -" בתחתית המסך בחינות"    

 חפש. כפתור     
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