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נוהל פנימי -בקשת לימוד קורס בבית ספר הבינלאומי.
להלן מפורט נוהל פקולטי מעודכן הקובע כללים להגשת בקשה לרישום סטודנטים לקורסים
הניתנים באנגלית במסגרת התכנית הבינלאומית בהנדסת מכונות .ישנן מספר סיבות לרישום
שכזה .ראשית ,קיים עניין של שני הצדדים ליצר אינטראקציה בין תלמידי בית הספר הבינלאומי
לסטודנטים לישראלים .מצד הסטודנטים הישראלים ,הדבר תורם להעשרה תרבותית וחיזוק
השפה האנגלית ,באופן שמזכיר את תכנית חילופי הסטודנטים (סטודנטים מהטכניון שנוסעים
לסמסטר לאוניברסיטה בחו"ל) .שנית ,לתכנית הבינ"ל ישנה מערכת קורסים שמתנהלת בהפרש של
סמסטר אחד (בקירוב) מן המערכת המומלצת של תכנית הקורסים "הישראלית" בפקולטה להנדסת
מכונות ,אשר ניתנת ברובה במתכונת חד-שנתית .לפיכך ,סטודנט המעוניין בשיפור ציון בקורס יוכל
לבקש לקחת אותו במסגרת הבינ"ל באנגלית במקום להמתין שנה שלמה .שלישית ,הדבר נדרש
כהיערכות לקראת דרישת המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ,המחייבת כי החל משנת תשפ"ב כל
הסטודנטים לתואר ראשון בארץ יידרשו לקחת שני קורסי תוכן באנגלית במסגרת התואר (לא
קורסי שפה אלא קורסים מהמקצוע).
התכנית הבינלאומית בטכניון מעצם הגדרתה מחוייבת לקבוצות לימוד קטנות ,ועל כן מספר
המקומות הפנויים בקורסים מוגבל .כמו כן ,ישנו צורך לשמור על רמה אקדמית גבוהה של
הקורסים בתכנית הבינ"ל ,וכן לא להוסיף עומס לימודי גדול מדי על סטודנטים ישראלים בעלי
קשיים בלמידה .לאור זאת ,הוגדרו כללי סף להגשת בקשה לרישום לקורס בתכנית הבינ"ל,
המפורטים להלן .על סטודנט המבקש ללמוד קורס בתכנית הבינלאומית לעמוד בקריטריונים
הבאים:


הסטודנט אינו בסמסטר הראשון ללימודיו בטכניון.



הסטודנט אינו בסמסטר ה 9-ללימודיו (או יותר).



מצבו האקדמי של הסטודנט תקין ,ומממוצע הציונים שלו  78לפחות.



לא יותר משני קורסים באנגלית במהלך התואר *( .למעט סטודנטים שעברו מהתכנית
הבינ"ל לתכנית הרגילה ,אשר יוכלו לבקש מענה חריג).



הסטודנט מתחייב להגיע לפחות ל 80% -מההרצאות ו 80% -מהתרגולים.

מובהר בזאת כי הלימודים בקורס יהיו באופן מוחלט באנגלית ,החל מההוראה ,עבודות ,מבחנים,
כמו גם הגשת תרגילי בית והכתיבה במבחנים .לא יבוצע תרגום ולא תהיה כל הקלה ,כולל הארכות
זמן ,עקב קשיי שפה.
לצורך רישום לקורס לקורס בינ"ל ,יש להגיש בקשת סטודנט במזכירות לימודי הסמכה בפקולטה,
על פי הטופס המצורף למטה .הבקשה תיבחן על ידי סגן דיקן ומרכז התכנית הבינ"ל  ,ואישור יינתן
בכפוף לכללים לעיל ולאילוצים נוספים על פי שיקולי המערכת.

בקשה לרישום למקצוע במסגרת בית הספר הבינלאומי
יש למלא את הטופס ,להחתים את מזכירות לימודי הסמכה בהנדסת מכונות ,ולהעביר את הבקשה
למזכירות בית הספר הבינלאומי.
מובהר בזאת כי אין חובה על בית הספר הבינלאומי לקבל את בקשת הסטודנט.
מובהר בזאת כי הלימודים בקורס יהיו באופן מוחלט באנגלית ,החל מההוראה ,עבודות ,מבחנים ,כמו גם
הגשת תרגילי הבית והכתיבה במבחנים .לא יבוצע תרגום ולא תהיה הקלה ,כולל הארכות זמן ,עקב קשיי
שפה.
הסטודנט מתחייב להגיע לפחות ל %80 -מההרצאות ו %80 -מהתרגולים.

שם הסטודנט_________________ :

ת.ז _________________ :

מבקש להירשם לקורס הבא במסגרת בית הספר הבינלאומי:

שם הקורס______________ :

מספר הקורס__________________ :

