ברוכים הבאים  -כאן מתחיל "הצעד הראשון"
קוד סודי (סיסמא) – אותו אין למסור לאחר ! ישלח לך ב SMS-לנייד

מה עליך לעשות?
 להיכנס לאתר לימודי הסמכה בכתובתUg.technion.ac.il :
 לקרוא את כל ההנחיות והנהלים בכפתור האדום  -מיועד לסטודנטים חדשים  -לפי סדר
הופעתם באתר.
 לחתום החל מ 13.9.17-בכפתור הירוק על -חתימה על נהלי הטכניון  -ו"חתימה על
הצהרת בריאות" (יהיה עליך להצטייד במספר ת.ז .וקוד סודי)  .מי שמצהיר שאינו במצב
בריאותי תקין צריך לשלוח אישורים רפואיים ל-מדור סטודנטים בנין אולמן או בפקס:
 .04-8294832ללא חתימות אלו אין אפשרות לבצע רישום למקצועות.
קוד סודי  -לכל סטודנט נשלח בהודעת  SMSאו בדואר "קוד סודי" בן  8תווים המהווה
עבורו אמצעי זיהוי ייחודי .סטודנט הסמכה ששכח/אבד את הקוד הסודי יכול לשחזר אותו
באתר  http://techwww.technion.ac.il/new-accountבוחר/ת
"חסר לי קוד אישי " .הקוד יישלח לכתובת מייל ב CAMPUS-או ב.SMS -
כמו כן ניתן לקבלו בבניין אולמן קומה  400במדור סטודנטים בין השעות . 11:00-13:00
 לצפות בסרטון הדרכה בנושא הרישום למקצועות המופיע באתר.
 להירשם למקצועות באופן עצמאי בין התאריכים ,26.9.17 – 13.9.17 :עפ"י ההנחיות
המופיעות בסרטון ההדרכה ,או ב" -הסבר בנושא מקצועות החובה ואופן הרישום" בכפתור
האדום( .מועדי רישום נוספים מופיעים באתר)
 לפתוח חשבון במחשב לפי ההוראות המפורטות ב"מידע על שירותי מחשב לסטודנטים
חדשים".
 להיכנס ל" -שירותים לסטודנטים" (בסרגל העליון) ואז ל"-הכנה טובה לטכניון" .במקום זה
ניתן למצוא אוסף הרצאות מוקלטות של מקצועות מתמטיקה ופיסיקה שנועדו לעזור לך
בריענון החומר הנדרש כבסיס ללימודי מקצועות אלה בטכניון וכן מידע שימושי לסטודנט
המתחיל.

 להזמין כרטיס סטודנט באתר אגודת הסטודנטים.
 יום הכוון – סמסטר חורף תשע"ח יפתח ב"יום הכוון" לסטודנטים חדשים שיתקיים
ביום ה'  ,19.10.17שעה  10.00בבוקר ,באמפיתיאטרון ע"ש קלנר בקרית הטכניון חיפה.
הזמנה תשלח אליך ע"י הפקולטה אליה התקבלת.
מזכירות לימודי הסמכה תעמוד לרשותך בתאריכים( 26.9.17 – 13.9.17 :להוציא -
 20.9-21.9ערה"ש ו-א' רה"ש) בין השעות( 14.00 – 09.00 :בימי ו' אין קבלת קהל).
בנושא מערכת השעות :ניתן לפנות למדור הוראה -טלפונים .04 -8292531 ,04 -8292530 :
בנושאים :קוד אישי ,פטורים ,סיווג פיסיקה ,סיווג כימיה ,סיווג מתמטיקה ,דרישות -
אנגלית/עברית ניתן לפנות למדור סטודנטים – בנין אולמן ,קומה  - 4ימים :א – ה שעות:
 .11:00-13:00טלפון .04-8295858 :פקסים.04-8294832 ,04-8293441 ,04-8293000 :
חתימה על אישורים בדלפק מידע בין השעות .11:00-13:00
בבעיות טכניות כגון :האתר לא מגיב ,דף לא נפתח ,בעיות בהפעלת מסכי הרישום
בעיות הזדהות באתרי הטכניון השונים ,פתיחת חשבון מחשב וכד' -
ניתן לפנות ל -למוקד התמיכה  -טלפון04-8295600 :
או לאתר בכתובת.http://5600.technion.ac.il :
בנושא שכר לימוד :ניתן לפנות ל-ממ"ט (מרכז מידע טכניוני)
טלפונים.077-8875555 ,04-8295555 :

בברכת שנה-טובה ובהצלחה,
עדנה אדלר
מזכיר אקדמי ,לימודי הסמכה

