תקנות ונהלים בלימודי הסמכה בנושא פיזיקה/אנגלית/עברית
מתוך קטלוג לימודי הסמכה

 1.3.2בחינות סיווג בפיזיקה (מכניקה+חשמל)

סטודנטים חייבים לעבור את חלק א' של בחינת הסיווג (מכניקה) לפני תחילת הסמסטר
השלישי ללימודיהם ואת חלק ב' של בחינת הסיווג (חשמל) לפני תחילת הסמסטר הרביעי
ללימודיהם .בנוסף רשאית כל יחידה ,באישור דיקן לימודי הסמכה ,לקבוע מועד מוקדם
יותר בו סטודנטים חייבים לעבור את שני החלקים של בחינת הסיווג בפיזיקה .סטודנטים
שלא יעמדו בתנאי זה יוגדרו כסטודנטים ב"מצב אקדמי לא תקין" (ראה תקנה )3.1.5
בחינת הסיווג בפיזיקה הינה חובה לכל המתקבלים לטכניון למעט ארכיטקטורה,
אדריכלות נוף ,חינוך למדע וטכנולוגיה במסלולים :חינוך-ביולוגיה ,חינוך-מתמטיקה
חינוך-מדעי המחשב" ,מבטים" (לבוגרי טכניון) ומדעי הרפואה .פרט למקרים הבאים:
א .מי שלמד במסגרת הבגרות  4יחידות פיזיקה לפחות וקיבל ציון  70ומעלה.
ב .פטור מחלק א' של בחינת הסיווג (מכניקה) יינתן למי שלמד במסלול הטכנולוגי
להנדסאים במגמת מכונות או מכונות חקלאיות ,נבחן ועבר את הבחינות החיצוניות
במקצוע מכניקה טכנית וקיבל ציון של  70ומעלה .פטור מחלק ב' של בחינת הסיווג (חשמל)
יינתן למי של מד במסלול הטכנולוגי להנדסאים באחת המגמות :אלקטרוניקה או מכשור
ובקרה ,נבחן ועבר את הבחינות החיצוניות במקצוע העיקרי של המגמה בציון של 70
ומעלה.
ג .מי שלמד פיזיקה באוניברסיטה בארץ או בחו"ל וקיבל ציון עובר לפי המקובל במוסדות
אלה ,יקבל פטור מלא מבחינת הסיווג בפיזיקה.
ד .עולים חדשים ומי שלמדו בתיכון בחו"ל יגישו בקשתם לפטור לוועדה לבדיקת תעודות
אשר תתייעץ במידת הצורך בפקולטה לפיזיקה .הפטור יאושר על פי המלצותיה.
הצלחה בבחינת הסיווג בפיזיקה חלק א' או פטור ממנה הינה תנאי ללמוד המקצוע פיזיקה
 1או פיזיקה  1מ' או פיזיקה  1ר' או פיזיקה 1פ' .הצלחה בבחינת הסיווג בפיזיקה חלק ב' או
פטור ממנה הינה תנאי ללמוד המקצועות פיזיקה  2או פיזיקה  2ממ' או פיזיקה 2ר' או
פיזיקה 2פ'.

 1.3.3לימודי האנגלית

סיווג באנגלית הינו חובה לכל מתקבל ללימודים בטכניון .החלק "אנגלית" בבחינה
הפסיכומטרית או בבחינת "אמי"ר" מהווה סיווג באנגלית .קיים סף מינימלי של ידע
באנגלית שמתחתיו לא ניתן להתקבל ללימודים בטכניון .רמות הסיווג הן :אנגלית
למתקדמים א' ,אנגלית טכנית-מתקדמים ב' או פטור .פטור מבחינת הסיווג באנגלית יינתן
לבעלי ציון מתאים במרכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ,בבחינת אמי"ר ,או בלימודים
קודמים .המקצוע "אנגלית למתקדמים א" ,יינתן במסגרת המרכז לחינוך קדם אקדמי
(המכינה) .המקצוע "אנגלית טכנית-מתקדמים ב" יינתן בטכניון באחריות המחלקה
ללימודים הומניסטיים ואומנויות .המקצוע "אנגלית למתקדמים א" מהווה מקצוע קדם
למקצוע "אנגלית טכנית-מתקדמים ב" .המקצוע "אנגלית למתקדמים א" אינו מקנה
נקודות זכות .המקצוע "אנגלית טכנית-מתקדמים ב" מקנה  3נקודות זכות (ציון מאוני).
פטור מלימוד האנגלית מקנה  3נקודות זכות (ללא ציון).
סטודנט ייחשב כמי שהשלים את דרישות הלימודים באנגלית אם הצליח במקצוע "אנגלית
טכנית-מתקדמים ב " או אם קבל פטור מלימוד האנגלית .סטודנט שלא השלים את דרישות
הלימודים באנגלית עד תום ארבעת הסמסטרים הראשונים ללימודיו בטכניון יוגדר
כסטודנט ב"מצב אקדמי לא תקין" [ראה סעיף (3.1.5ב)(.)5

 1.3.4לימודי העברית

מתקבל לטכניון שהבחינה הפסיכומטרית בה עמד איננה בעברית חייב לעבור סיווג בעברית.
קיים סף מינימלי של ידע בעברית שמתחתיו לא ניתן להתקבל ללימודים בטכניון – .105
רמות הסיווג הן :עברית  3או פטור שאינו מקנה נקודות זכות .המקצוע "עברית  "3יינתן
במסגרת המרכז לחינוך קדם אקדמי (המכינה) .ציון עובר במקצוע "עברית  "3יקנה 3
נקודות זכות ללא ציון (פ .)+נקודות כאלה תחשבנה כחלק מנקודות הבחירה החופשית.
סטודנט שלא ישלים את דרישות הלימודים בעברית עד תום הסמסטר השני ללימודיו
בטכניון יוגדר כסטודנט ב"מצב אקדמי לא תקין" [ראה סעיף (3.1.5ב)(.)6
סטודנט החייב בסיווג עברית כאמור ושאין בידיו תעודת בגרות ישראלית ,יידרש ללמוד את
המקצוע "פרקים נבחרים בתולדות ישראל" ( .)324055נקודות הזכות בגין המקצוע הנ"ל
ייחשבו כחלק מנקודות הבחירה החופשית .פטור מדרישה זו (שאינו מקנה נקודות זכות)
יינתן על סמך רקע אקדמי מתאים.

