תקנון משלים לסטודנטים להסמכה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
במסלולים אדריכלות ואדריכלות נוף

 .1הרשמה לקורסים:
 1.1ההרשמה לקורסים בכל סמסטר תכלול עד  24נקודות .הרשמה בין  24-27נקודות תתאפשר רק
לסטודנטים בעלי ממוצע מצטבר של  90ומעלה באישור סגן דיקן לענייני סטודנטים.
 1.2רישום לקורסי הסטודיו וקורסי החובה הנוספים יתבצע לפני הרישום לקורסים אחרים באותו
הסמסטר .לא יתאפשר רישום מאוחר לקורסי הסטודיו
 1.3ניתן להירשם לקורסי בחירה למוסמכים הפתוחים לסטודנטים להסמכה (מתחילים במספרים
 )206-207רק לאחר צבירת  80נק"ז
 1.4לפני הרישום לקורס על הסטודנטים לוודא כי השלימו את כל קורסי הקדם הנדרשים.
 1.5לא תותר השתתפות בלימוד מקצועות הניתנים בשעות חופפות לפי מערכת השעות
 1.6סטודנטים שאינם רשומים לקורס לא יוכלו לקחת בו חלק ולקבל ציון .באחריות הסטודנטים לוודא
את רשימת הקורסים אליהם רשומים.
 1.7הסטודנטים רשאים להירשם למקצועות בחירה או לבטל את השתתפותם בקורס עד תום תקופת
השינויים הראשונה .לאחר תאריך זה לא ניתן להירשם או לבטל הרשמה לקורסים .לא קיימת
בפקולטה תקופת שינויים בתשלום.
 1.8בקשות חריגות בנושא ביטול /רישום לקורסים יעשו באמצעות בקשת סטודנט בלבד (אתר לימודי
הסמכה תחת שירותים לסטודנט-טפסים)
 1.9בפרויקטים ובמקצועות בהם יש תרגול שבועי קיימת חובת השתתפות מלאה החל מהשיעור
הראשון.
 1.10מקצוע בו לא תהיה הרשמה מינימאלית (על פי המכסה שנקבעה על ידי הנהלת הפקולטה) עד
תום תקופת השינויים לא יפתח.
 1.11ההרשמה לפרויקט גמר תתאפשר רק לאחר קבלת ציון עובר בכל מקצועות החובה.

 .2מקצועות הסטודיו:
 2.1לא יורשה לימוד שני מקצועות סטודיו בו זמנית בסמסטר אחד
 2.2את כל מקצועות החובה בסטודיו ניתן ללמוד לכל היותר פעמיים.
 2.3קיימת חובת נוכחות של  100%במקצועות הסטודיו

 .3מועדי הגשות:
 3.1מועד ההגשה של כל המטלות הסופיות כולל פורטפוליו נקבע בלוח המבחנים וההגשות המופיע
באתר הפקולטה והינו מחייב לכלל הסטודנטים והמורים.
 3.2באחריות הסטודנטים לוודא כי מועדי המבחנים /הגשות של קורסי בחירה /חובה שאינם בתוכנית
המומלצת אינם מתנגשים .לא יינתן מועד מיוחד במקרה של התנגשות מועדים.
 3.3סטודנטים הזכאים לקיום מועד מיוחד על פי הגדרות הטכניון יתאמו את המועד עם מרכז הקורס
וידאגו לקבל אישור סגן דיקן לענייני סטודנטים ,ובתנאי שהמועד המיוחד יתקיים עד שישה ()6
שבועות ממועד ההגשה.

 .4ציונים:
 4.1בחינות :יש להעביר ציונים עד  10ימים ממועד הבחינה.
 4.2עבודות כתובות :יש להעביר ציונים עד  30יום ממועד ההגשה.
 4.3הגשות במקצועות סטודיו :יש להעביר ציונים עד  15ימים ממועד ההגשה.
 4.4במידה והסטודנטים נדרשים להגיש פורטפוליו ,הציונים יועברו עד  7ימים ממועד הגשת
הפורטפוליו.

 .5ערעורים:
 5.1ערעור על בחינה יתבצע תוך שבוע מיום זמינות מחברת הבחינה במזכירות על ידי הגשת טופס
ערעור למזכירות לימודי הסמכה.
 5.2ערעור בסטודיו -יש לערער תוך שבוע ממועד פירסום הציון .הערעור יידון על ידי צוות שיפוט
אשר יורכב משלושה מורים שלא היו שותפים להוראה.

 .6סיורים.:
 6.1סיורי חובה -מועד הסיור לא יחרוג מתקופת הלימודים של הסמסטר .במידה והסיור חורג משעות
הקורס ,על המרצה לתאם את הסיור עם כל המורים המלמדים את הסטודנטים המשתתפים
בסיור באותו יום ולהודיע על חריגה בלוחות הזמנים לסגן דיקן לענייני סטודנטים .במקרה זה
יבוטל השיעור באותו השבוע.
בדרך כלל מתקיים סיור חובה אחד בקורס.
.6.2סיורי רשות – הפקולטה אינה משתתפת במימון סיורי רשות :עלות הסיור כולו חלה על
המשתתפים .סיורי רשות יכולים להתקיים גם בתקופת החופשה בין הסמסטרים ,בתיאום עם
המשתתפים בסיור.
 6.3ארגון הסיור על כל מרכיביו יעשה על ידי ובאחריות מרכז הקורס

 .7הנחיות כלליות:
 7.1חובה לעקוב אחר כל ההנחיות המופיעות בקטלוג לפיו בחרתם ללמוד (קטלוג השנה בה
התקבלתם ללימודים או קטלוג מאוחר יותר) .לא ניתן לאמץ הנחיות מקטלוגים שונים.
 7.2בקטלוג מופיעות הנחיות כלליות מחייבות ,אנא קראו אותן.
 7.3בחירה מחייבת - :על הסטודנטים להקפיד וללמוד את הקורסים המופיעים ברשימת הבחירה
המחייבת של קטלוג השנה לפיו הם לומדים.
 7.4בחירה חופשית :סטודנטים רשאים ללמוד מקצועות מפקולטות אחרות בטכניון כחלק ממכסת
הנקודות המיועדות בתוכנית הלימודים שלהם למקצועות בחירה חופשית( .לא כולל את נקודות החובה
באנגלית ובחינוך גופני) .מכסה זו עומדת על היקף של עד  10נקודות לסטודנטים מארכיטקטורה ועד
 8נקודות לסטודנטים מאדריכלות נוף.
 7.5בחירה מתכניות לימוד אחרות :סטודנטים רשאים ללמוד מקצועות מכל פקולטה וכל מסלול
בטכניון בהיקף של עד  10נקודות נוספות בתנאי שמקצועות אלו רלבנטיים ללימודי האדריכלות,
אדריכלות הנוף ובאישור סגן הדיקן לענייני סטודנטים.
 .7.6כל הקורסים המוכרים בתוכנית הלימודים למסלול ארכיטקטורה מופיעים בקטלוג הלימודים.
קורסים שאינם מופיעים בקטלוג לא יוכרו במסגרת נקודות הבחירה הפקולטית להם הסטודנטים
מחויבים.
בכל סמסטר יפורסם נספח הקורסים המאושרים המהווה תוספת לקטלוג הלימודים.
סטודנטים המעוניינים לקחת קורס ממסלול אחר (אדריכלות נוף ,תכנון ערים ואזורים ,עיצוב
תעשייתי) שאינו מופיע בקטלוג או בנספח צריכים לקבל על כך אישור מסגן הדיקן לענייני סטודנטים.
קורסים אלו יכללו במנין הנקודות של סעיף 7.5
 7.6פרוייקטים מיוחדים :סטודנטים לארכיטקטורה יכולים ללמוד עד  10נק׳ מתוך רשימת
הפרוייקטים המיוחדים המופיעה בקטלוג.
 7.7קבוצה ב' של מקצועות העיצוב .ניתן לבחור עד  10נקודות במסגרת קבוצה ב' של מקצועות
העיצוב.
 7.8הסטודנטים חייבים להשלים קורסים בהיקף של  2נקודות בחינוך גופני במהלך לימודיהם לתואר
 7.9הסטודנטים חייבים להשלים לימודי המקצוע "אנגלית טכנית -מתקדמים ב" עד תום הסמסטר
הרביעי ללימודיהם.

כל האמור בתקנון זה נועד להשלים את התקנות המופיעות בקטלוג הלימודים.

