
 

 

 בחילופי סטודנטים בהשתתפות  מידע לסטודנטים המתעניינים  

 לסטודנטים לתואר ראשון במסלולים ארכיטקטורה ואדריכלות נוף 

הסטודנטים  חילופי  בעולם.  מובילים  מוסדות  עם  סטודנטים  חילופי  בקיום  רבה  חשיבות  רואה  הפקולטה 

סטודנטים לדרכי חשיבה ותרבויות אחרות ובמקביל מקדמים שיתופי  מעשירים את הידע האישי וחושפים  

 פעולה ופתיחות, והבנה בין סטודנטים, מוסדות ועמים.

הפקולטה רואה את תלמידיה כשגריריו של הטכניון במוסדות אקדמיים ברחבי העולם, ושולחת לחילופים  

 אלה סטודנטים שביכולותיהם ובאישיותם ייצגו את הטכניון בכבוד. 

 תאום עם המשרד לקשרי חוץ אקדמיים ומשרד חילופי סטודנטים בטכניון הוחלט על התנאים הבאים: ב

 סטודנטים בשנה ג' ובשנה ד' רשאים לנסוע לחילופי סטודנטים, בכפוף למספר המקומות הזמינים.  .1

 בלבד.   90-בסמסטר החמישי ללימודים תאושר נסיעתם של סטודנטים בעלי ממוצע גבוה מ .2

 מסלול לאדריכלות נוף יוכלו לצאת בשנה שלישית בלבד.סטודנטים ב .3

 על המעוניינים להגיש את הבקשה בשנת הלימודים הקודמת לזו שבה הם מתכננים לצאת לחילופים. .4

 הבקשות יוגשו לביה"ס הבינלאומי, ויועברו לפקולטה לצורך אישורן. .5

 .באתר ביה"ס הבינלאומי מידע מפורט ניתן למצוא  .6

 תנאי סף להגשת מועמדות: 

 ומעלה.  85ממוצע מצטבר של  .1

, והציון במקצועות הנ"ל 85ממוצע במקצועות התכנון בשני הסמסטרים האחרונים צריך להיות לפחות   .2

 .80 -לא יהיה נמוך מ

 נק"ז לסטודנט שנה ג'.  85-נק"ז לסטודנט שנה ב' ו  40תנאי להגשת הבקשה הוא השלמת  .3

 נק"ז לתלמיד שנה ד'. 130-נק"ז לסטודנט בשנה ג' ו  85תנאי לאישור הנסיעה יהיה השלמת  .4

 לא יוכל לצאת לחילופים סטודנט בעל עבירות משמעת או מצב אקדמי לא תקין. .5

 הערות: 

 וחות אך הוא מתייחס לכל המינים.הניסוח בלשון זכר מטעמי נ  .1

 משך התקופה של החילופים  הינו סמסטר אחד בלבד. .2

 באחריות הסטודנט לבדוק את זמני תחילת וסיום הסמסטר במוסד בו רוצה ללמוד. .3

תוצאות   .4 לנסוע.  בחר  אליו  המקום  של  ההוראה  תנאי  את  ולקבל  להכיר,  לדעת,  הנוסע  סטודנט  על 

לאה של המוסד המארח. הציון הינו סופי ולא ניתן יהיה לשינוי או  המקצועות שנלמדים הן בסמכות מ

 ערעור בארץ!!

טרם נסיעתו יידע הסטודנט את הפקולטה באשר לקורסים שבכוונתו ללמוד במוסד המארח. עם זאת,   .5

כנגד   יאושר מתן פטור מנקודות אקדמיות  כי עם שובו של הסטודנט  לא מתחייבת הפקולטה מראש 

 בחו"ל, בחלקם או במלואם.  הקורסים אותם לקח 

על הסטודנט לבחור ולקבל אישור למספר קורסים רב יותר ממה שהוא מתעתד לקחת באוניברסיטה   .6

 המארחת. יש לדעת כי לעיתים קורסים מתבטלים או שאין בהם מקום.  
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ם לאחר חזרת הסטודנט מחילופי סטודנטים, עליו להציג את גיליון הציונים המקורי לצד מסמכים נוספי  .7

לחילופים היוצאים  לסטודנטים  ותקנות  ב'נוהל  ב  למפורט  באתר   -בהתאם  המצוי  לסטודנט',  מידע 

 הפקולטה.

 בעת חזרתו של הסטודנט מחילופים יוכרו הקורסים שלמד  כקורסי תואר ראשון בלבד.  .8

יוכרו כנקודות  .9 ולמרות האמור בסעיף הקודם מעוניין שהן  נקודות תואר שני  סטודנט שצבר בחילופים 

יוכל להשהות את הליך ההכרה בחלק מקורסי החילופים עד לאחר קבלתו  אקדמיות של תואר שני, 

חר לתואר השני ולפעול להכרה בנקודות שצבר בחילופי הסטודנטים כנקודות תואר שני. יצוין כי אם ב

הסטודנט לפעול בדרך זו, לא יתאפשר זיכוי של הנקודות לתואר ראשון גם אם לא אושרו כנקודות תואר  

 שני.  

או שווה ערך בסולם  ,  65שנלמדו בחו"ל יהיה ציון של לפחות    תנאי סף למתן פטור על סמך מקצועות .10

 ' נמוך(. הניקוד של המוסד המארח )גם אם מדובר בציון 'עובר

קורסי חובה שהפסיד הסטודנט בעת שהותו בחו"ל מונחת על כתפי הסטודנט. כיון    האחריות להשלמת .11

שלא ניתן להבטיח כי לוח הזמנים הפקולטי יאפשר השלמת קורסי חובה מבלי להפסיד קורסי חובה 

מנת   על  שלמה  שנה  ואף  בסמסטר  לימודיו  את  להאריך  הסטודנט  ייאלץ  שובו  שעם  ייתכן  אחרים, 

 להשלים קורסים אלה.  

למידע מפורט בנוגע לנהלים בזמן החילופים ולאחריהם, יש לעיין ב'נוהל ותקנות לסטודנטים היוצאים  .12

  מידע לסטודנט', המצוי באתר הפקולטה.  -לחילופים


