מידע לסטודנטים היוצאים לחילופי סטודנטים
לקראת צאתכם לחו״ל במסגרת חילופי סטודנטים ברצוננו לאחל לכם נסיעה נעימה ופורייה .אנו מקווים
שנסיעה זו תייצר לכם חוויות ,ניסיון חיים וידע שיעזרו לכם בחייכם האישיים והמקצועיים .אנו רואים בכם
שגרירים של הפקולטה ,הטכניון והמדינה ובטוחים שתייצגו אותנו בכבוד.
לפני צאתכם לחו"ל ברצוננו להביא לידיעתכם כיצד עליכם לפעול על מנת שתוכלו ,עם שובכם ,לקבל פטור
ממקצועות פקולטיים על סמך לימודיכם בחו"ל:
.1

על כל סטודנט הנוסע לסמסטר במוסד מקביל בחו"ל ללמוד מקצוע סטודיו (פרויקט תכנוני) בהיקף דומה
לנהוג אצלנו.

 .2בנוסף ,מומלץ במידת האפשר להירשם לקורסים המקבילים למקצועות החובה שנותרו לכם עד סיום
הלימודים ,כך שלא תחויבו בלימוד מקצועות אלו בהמשך הלימודים.
 .3עם שובכם תזומנו לפגישה בה יהיה עליכם להציג את המסמכים הבאים:
א .גיליון ציונים רשמי חתום על ידי המוסד המארח.
ב .מפתח הציונים הנהוג במוסד אליו נסעתם (לרבות מהו ציון עובר).
ג .סילבוסים וכל חומר רלוונטי המתאר את הקורסים שלמדתם מבחינת תוכנם והיקפם (מספר שעות
הלימוד השבועי לפי שעות הרצאה ,תרגול ,פרויקט וכו').
ד .תוצרי הפרויקט התכנוני.
 .4תהליך אישור המקצועות צריך להסתיים לפני תחילת הסמסטר העוקב לשובכם ,על מנת שיתאפשר רישום
לקורסים בהתאם.
 .5ניקוד אקדמי שהתקבל עבור הקורסים שנלמדו במוסד המארח יומר למערכת הניקוד הנהוגה בטכניון (על
פי רוב בעזרת מפתח נקודות  .(ectsככלל ,כנגד קורס תואם יוכרו  6נקודות חובה עבור סטודיו ,ויתרת הנקודות
תוכר כנקודות בחירה פקולטיות/נקודות כלליות .במידה ותרצו לקבל פטור מקורסי חובה /מקצוע מתוך
קטגוריה /סטודיו נושאי כנגד קורסים תואמים שנלמדו בחו"ל עליכם לבקש זאת באופן ספציפי.
 .6בכפוף לבחינה של תוצרי הסטודיו ואישורו כשווה ערך לסטודיו טכניוני ,יוכר הקורס כשווה ערך לסטודיו
תכנוני של תואר ראשון ויזכה את הסטודנט בפטור מסטודיו תכנוני בפקולטה .במקרה והסטודנט צבר את
מלוא נקודות הסטודיו הנדרשות להשלמת תואר ראשון טרם נסיעתו ,יוכרו הנקודות שצבר בסטודיו בחילופי
הסטודנטים כנקודות פקולטיות.
 .7סטודנט שצבר בחילופים נקודות תואר שני ולמרות האמור בסעיף הקודם מעוניין שהן יוכרו כנקודות אקדמיות
של תואר שני ,יוכל להשהות את הליך ההכרה בחלק מקורסי החילופים עד לאחר קבלתו לתואר השני
ולפעול להכרה בנקודות שצבר בחילופי הסטודנטים כנקודות תואר שני .יצוין כי אם בחר הסטודנט לפעול
בדרך זו ,לא יתאפשר זיכוי של הנקודות לתואר ראשון גם אם לא אושרו כנקודות תואר שני.

 .8לקבלת ניקוד אקדמי עבור קורסי לימוד שפה במוסד המארח תתבקשו לפנות ישירות למחלקה ללימודים
הומניסטיים.
פטור יינתן על סמך מקצועות שנלמדו בחו"ל רק במידה וקיבלתם בהם ציון של לפחות  65מתוך  .100כיוון
שכל ציוני חילופי סטודנטים מוזנים כעובר/לא עובר ללא השפעה על ממוצע הסטודנט; ובהתייחס לסעיף
 3.1.5.1בפרק תקנות ונהלים בלימודי הסמכה בקטלוג הלימודים (עמ'  )31על פיו סטודנט ייחשב במצב אקדמי
לא תקין אם הממוצע המצטבר המשוקלל של ציוניו הינו פחות מ ,65-לא יוכרו קורסים שעבורם השיג
הסטודנט ציון נמוך מ 65-או שווה ערך בסולם הניקוד של המוסד המארח (גם אם מדובר בציון 'עובר' נמוך).
 .9מאחר ושיטת החישוב שונה ממוסד למוסד ,באחריותכם להציג בין המסמכים שתגישו את מפתח הציונים
הנהוג במוסד אליו נסעתם (לרבות מהו ציון עובר) ולחשב מהו הציון המקביל לציונים שקיבלתם .שימו לב
שתוצאות המקצועות שנלמדים הן בסמכות מלאה של המוסד המארח ,ועל כן הציון איתו תשובו ארצה הינו
סופי ולא ניתן לערער על יו או לשנותו בטכניון .במידה וזיהיתם בעיה בציונים שהתקבלו ,אנא הסבו לכך את
תשומת ליבה של רכזת התואר הראשון במעמד הגשת המסמכים על מנת שנוכל לסייע לכם בבחינת
המשמעויות ובבניית המערכת בהתאם.
 .10לא יינתן פטור של למעלה מ 27-נקודות ,המספר המקסימלי של נק"ז שניתן ללמוד בסמסטר בפקולטה.
האישור הסופי של סך כל הפטורים נמצא בידי חבר הסגל האחראי על החילופים וסגן הדיקן לענייני
סטודנטים.
 .11בעת חזרתו של הסטודנט מחילופים יוכרו הקורסים שלמד כקורסי תואר ראשון בלבד.
 .12סטודנט שצבר בחילופים נקודות תואר שני ולמרות האמור בסעיף הקודם מעוניין שהן יוכרו כנקודות אקדמיות
של תואר שני ,יוכל להשהות את הליך ההכרה בחלק מקורסי החילופים עד לאחר קבלתו לתואר השני
ולפעול להכרה בנקודות שצבר בחילופי הסטודנטים כנקודות תואר שני .יצוין כי אם בחר הסטודנט לפעול
בדרך זו ,לא יתאפשר זיכוי של הנקודות לתואר ראשון גם אם לא אושרו כנקודות תואר שני.

