הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

שנה א' רפואה – סמסטר חורף שנה"ל תש"פ
תחילת סמסטר23.10.2019 :

2019/20

(מתקבלי תש"פ)

סיום סמסטר26.01.2020 :

הלימודים מתקיימים בקמפוס הטכניון  -נוה שאנן (מיקום יעודכן בהמשך)

יום א'

יום ב'

יום ג'

08:30

יסודות הכימיה  -הרצאה ()30
09:30

יסודות הכימיה

08:30-10:30

הרצאה ()30
10:30

09:30-11:30

11:30

12:30

אותות ומערכות א'
הרצאה

13:30

שלישי קליני

פיזיקה 1ר'
הרצאה ()10

תרגול קב' 31/32

08:30-11:30

08:30-10:30

להיות רופא  - 1חשיפה
פיזיקה  1ר' -תרגיל
קב 10:30-11:30 11

שעות08:30-14:30 :
סוגיות בפילוסופיה

פיזיקה  1ר' -תרגיל
קב 11:30-12:30 12

הרצאה

יסודות הכימיה

11:30-13:30

תרגול קב' 33
12:30-14:30
מבוא לרפואה דחופה ()10

12:30-15:30
14:30

יום ד'

יום ה'
יסודות הכימיה

סדנת עזר בפיזיקה

13:30-16:30

14:30-16:30

)קבוצות תרגול (11-16

15:30

מעורבות בקהילה א'
16:30

17:30

אותות א'  -תרגול

ק .בחירה

בריאות הציבור

קב' 11/12/13

15:30-18:30

ק .בחירה
16:30-18:30

16:30-18:30

18:30

ביום א'  10.11.19עצרת זיכרון לרבין הפסקת לימודים 12:30-13:30
ביום ג'  12.11.19יתקיים יום עיון יחסי רופא חולה בפקולטה לרפואה בין השעות  - 08:30-13:30נוכחות חובה (משעה  13:30ומעלה הלימודים כרגיל)
ביום א'  22.12.19לימודים במתכונת יום ג' ( הקורסים שמתקיימים ביום א' לא ינתנו !!)

מקצועות חובה :
114248-11/12
124120-31/32/33
274109-11/12/13/14/15/16
274138-11/12/13
274142-10
324397-10
*
*

פיזיקה  1ר'  -ההוראה ע"י הפקולטה לפיזיקה  3.5 -נק'
יסודות הכימיה  -ההוראה ע"י הפקולטה לכימיה  5.0 -נק'
מבוא לרפואה דחופה  -פרופ'/ח .קליני איתי שביט  +פאראמדיק תומר שטרוה (מד"א)  2.0 -נק'
ניתוח אותות ומערכות א'  -פרופ'/ח .עומרי ברק  4.0 -נק'
שלישי קליני  -להיות רופא  - 1פרופ'/ח .קליני אריה ריסקין ודר' מיכאל קאפמן  2.0 -נק'
סוגיות בפילוסופיה של מדעי החיים  -פרופ' עמיהוד גלעד  1.5 -נק'
אנגלית טכנית מתקדמים ב' (לחייבים על פי דרישות הטכניון)
 1.0נק' *
חינוך גופני

מקצוע בחירה פקולטי  - 275103-10 :מעורבות בקהילה א'  2.0נק'.
מקצוע בחירה פקולטי  - 277210-10 :בריאות הציבור  2.0נק'.

פירוט רשימת מקצועות בחירה  -בדף נפרד
הפקולטה ממליצה על פעילות התנדבותית  -קהילתית המזכה בנ"ז .פרטים בחוזר ועד הסטודנטים לרפואה.

קורס כלל טכניוני
קורסים לרפואה
קורסים הנלמדים עם תוכנית ביורפואה/רפואה
סייסטה בקמפוס נוה שאנן טכניון
קורסי בחירה פקולטים המיועדים לשנה א'

01/07/2019

