הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
מזכירות לימודי הסמכה
סטודנט/ית יקר/ה,
ברצוני לברך אותך עם קבלתך כסטודנט/ית מן המניין בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית .תכנית הלימודים במסלול היא
ארבע שנתית .התוכנית מתחילה בהקניית ידע במקצועות מדעיים בסיסיים ובמקצועות בסיסיים בהנדסה אזרחית .בהמשך,
ניתנת הכשרה ממוקדת הכוללת הקניית הכלים הדרושים לעיסוקו של המהנדס בכל אחד ממסלולי ההנדסה האזרחית
והסביבתית שתבחר/י :מבנים ,תחבורה ,מים ,ניהול ובנייה ,והנדסה אזרחית – המסלול הכללי .מידע נוסף על מסלולי הלימוד
בפקולטה ,מידע על תכנית המלגות והפרסים ,וכן קישור לדף הפייסבוק של וועד הסטודנטים בפקולטה נמצא בקישורים מטה.
כדי להתחיל את הלימודים בפקולטה ,עליך לבחור מסלול לימודים .אנא בחר/י בטופס המצורף את המסלול אותו תרצה/י
ללמוד והחזר/י אותו למדור רישום וקבלה בפקס 04-8295830 :או במייל.rishum@technion.ac.il :
סטודנטים שהתקבלו לאחד ממסלולי הנדסה אזרחית )הנדסת מבנים ,ניהול ובנייה ,הנדסת תחבורה ,הנדסת מים או הנדסה
אזרחית )המסלול הכללי(( ומבקשים לעבור למסלול אחר בפקולטה בשנה הראשונה ללימודים ,נדרשים לעמוד בתנאי מעבר
הכוללים ממוצע מצטבר מעל  65ושיעור הצלחות מעל  .0.66רק סטודנט שיעמוד בתנאים אלה יוכל לעבור למסלול התמחות
אחר .החל מהשנה השנייה ללימודים ,תנאים אלה משתנים והם תלויים בהישגים האקדמיים עד מועד המעבר .ניתן לקבל
מידע במזכירות לימודי הסמכה בפקולטה או בטלפוניים ובכתובות המייל שבתחתית העמוד.
בקשות למעבר מסלול יש להגיש בסוף סמסטר ,לאחר קבלת הציונים בקורסים הנלמדים באותו סמסטר.
חשוב מאוד מאוד להקפיד על לימוד הקורסים הכלולים בתכנית הלימודים המומלצת של המסלול אותו בחרת על פי הסדר.
השלמת תכנית הלימודים במסלול אליו אתם רשומים הוא תנאי לסיום הלימודים!
לבסוף ,אני שמח לספר שבפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית קיימות שתי תכניות של מלגות לתואר ראשון .האחת
"עתידים לתשתיות" בשיתוף עם עמותת עתידים והמיועדת לסטודנטים מתקבלים חדשים העונים על הקריטריונים של
עמותת עתידים .החל מהשנה השנייה משולבים הסטודנטים במלגות קיום דרך קרנות וחברות התומכות בפקולטה .השנייה
"קשר לענף הבנייה" המיועדת לסטודנטים מצטיינים אשר סכם הכניסה שלהם גבוה במיוחד.
לפרטים לגבי המלגות ולהגשת מועמדות ניתן לפנות לגב' עליזה בלסברג ,מרכזת המלגות בפקולטה במייל
 aliza@technion.ac.ilאו בטלפון.04-28292361 :
בכל שאלה נוספת ניתן לפנות אלינו בכתובות המייל ובטלפונים המופיעים בתחתית העמוד.

לשם שמירה על קשר עם הפקולטה אנא דאג/י להתעדכן בהודעות הנשלחות אליך במייל הטכניוני שקיבלת .בנוסף ,אנא
וודא/י שמילאת את פרטי ההתקשרות עמך בעת הרישום לטכניון .במסגרת הפרויקט "אח בוגר" יפנה אליך חונך,
סטודנט בפקולטה ,כדי לעזור לך בתחילת דרכך בפקולטה.
ברצוני לאחל לך הצלחה רבה ושנת לימודים פורייה.
בברכה,

חוברת הנדסה אזרחית וסביבתית
פייסבוק ועד הסטודנטים

דוא"ל) yaelly@technion.ac.il :יעל לוינסקי(
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טופס לבחירת מסלול לימודים

שם הסטודנט_______________ מספר ת.ז _____________.טלפון נייד_________________

הנני מעוניין/ת ללמוד במסלול ) נא לסמן מסלול אחד בלבד(:
הנדסה אזרחית כללית
הנדסת מבנים
הנדסת תחבורה
הנדסת מים
ניהול ובנייה

המעבר למסלול לימודים אחר יתאפשר על פי כללי המעבר של הפקולטה )ניתן לקבלם במזכירות לימודי הסמכה(

חתימת הסטודנט__________________

תאריך________________________

דוא"ל) yaelly@technion.ac.il :יעל לוינסקי(

) judith@technion.ac.ilיהודיח איש-לב(
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