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 .1כללי
המכללה מקיימת תכנית לימודים לסטודנטים מצוינים .מטרת התכנית היא לטפח את יכולות
הסטודנטים המצוינים בעזרת הנחייה אישית ,הרחבת הידע ,ביצוע עבודות אישיות וחשיפה
למחקר.
 .2מטרה
מטרת הנוהל הינה הגדרת התהליך ,הקריטריונים לקבלה ,אופן ביצוע הגשת המועמדות ,פירוט
התכנית ,חובות הסטודנט והטבות להם הוא זכאי.
 .3מסמכים ישימים ודרישות חוק
 .3.1תקנון אקדמי של המכללה.
 .4הגדרות
 .4.1ועדת המצוינות  -ועדה הכוללת את ראש תכנית המצוינות ונציג מכל מחלקה ללימודי
הנדסה .הוועדה משמשת כוועדת קבלה של מועמדים לתכנית ונציגיה אחראים על אישור
תכנית הלימודים האישית של כל סטודנט וקביעת תכנים שמעבר לתכנית הלימודים עבורו.
 .4.2ועדת הטבות  -ועדה הכוללת את ראש תכנית המצוינות ,מנהל הכספים ,והמשנה לנשיא
לעניינים אקדמיים ,אשר תפקידה הוא לבחון את זכאות הסטודנט להטבות כלכליות
ואקדמאיות בהתאם להישגיו.
 .4.3תכנית  -תכנית המצוינות.
 .5אחריות
האחראי להפעלת הנוהל הינו ראש תכנית המצוינות.
 .6שיטה
 .6.1הגשת מועמדות
יכולים להגיש בקשה לתכנית המצוינות :
 .1.6.6מועמדים חדשים העונים על תנאי הקבלה למחלקה בה הם מבקשים ללמוד ,ובנוסף
על שלושה מבין ארבעת התנאים שלהלן:
 .1.6.6.6תעודת בגרות הכוללת הגברה במתמטיקה ( 5יח"ל) בציון מינימלי ( 03לא
כולל בונוס).
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 .1.6.6.2תעודת בגרות הכוללת הגברה במקצוע מדעי או טכנולוגי ( 5יח"ל) בציון
מינימלי ( 03לא כולל בונוס).
 .1.6.6.0ציון פסיכומטרי מינימלי של  183בדגש רב תחומי או בדגש כמותי.
 .1.6.6.0ציון סכם מינימלי של .103
 .1.6.2סטודנטים הלומדים במכללה לאחר שני הסמסטרים הראשונים ללימודיהם .ובנוסף
עונים על הקריטריונים הבאים:
 .1.6.2.6ממוצע ציוניהם המצטבר אינו נמוך מ 88-ונמצא בשני האחוזונים העליונים
של ציוני הסטודנטים במחזור בו הם לומדים במחלקתם.
 .1.6.2.2צבירה של  01נ"ז במכללה .עבור סטודנט שהתקבל למכללה ממוסד אקדמי
אחר ,נדרשת צבירה של  01נ"ז כולל פטורים ,אשר מתוכם  25נ"ז לפחות
נצברו במכללה.
 .6.2ראיון קבלה
 .1.2.6כל מועמד לתכנית יוזמן לראיון אישי ,שבו תבחן מידת התאמתו .עדיפות בקבלה
לתכנית תינתן למועמדים שהשתתפו במסגרות העשרה בתקופת לימודי התיכון כגון:
חוגי מדע ,פרויקטים מדעיים ,תחרויות וכד'.
 .6.3התכנית
 .1.0.6במהלך כל שנת לימודים ,הסטודנטים בתכנית המצוינות ישתתפו בשתי הרצאות
העשרה ובסיור לימודי במפעל עתיר טכנולוגיה.
 .1.0.2סטודנט הלומד בתכנית חייב בכל שנת הלימודים ללמוד קורסים בהיקף של לפחות
 01נ"ז (כולל פטורים).
 .1.0.0סטודנט בתכנית המצוינות ילמד את תכנית הלימודים הרגילה של המחלקה אליה
הוא משתייך בכפוף לשינויים המפורטים בהמשך.
 .1.0.0כל סטודנט בתכנית חייב לקבל אישור על השינויים שבחר לבצע (תכניתו האישית)
מנציג המחלקה בוועדה לתכנית המצוינות.
סטודנטים לשנה א' הנמצאים בתכנית המצוינות :
 .1.0.5על סטודנט הלומד בתכנית לבצע אחת מבין שתי האפשרויות הבאות:
 .1.0.5.6אפשרות א'
עבודה במקום בחינה בקורס חובה ,בהנחיית מרצה הקורס .במקרים חריגים
מרצה הקורס רשאי לאשר למרצה מתאים אחר להנחות את הסטודנט .מתן
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הציון ובחירת הנושא במקרים אלו יהיה באחריותו המלאה של מרצה הקורס
בסמסטר הנוכחי.
העבודה תתבצע באחד הסמסטרים והציון יחליף את ציון הבחינה בחישוב
הציון הסופי בקורס (נספח א') .העבודה תוגש למנחה לקבלת ציון .מועד הגשת
העבודה יהיה לא יאוחר מסוף תקופת המבחנים של הסמסטר שבו ניתן
הקורס .דו''ח סופי של עבודה במקום בחינה יוגש לראש תכנית המצוינות.
 .1.0.5.2אפשרות ב'
החלפת קורס חובה הנלמד באחד הסמסטרים ברמה רגילה ,בקורס הנלמד
ברמה מוגברת( .נספח ב').
 .1.0.1זוג סטודנטים הלומדים בתכנית רשאים להחליף ,באחד סמסטרים ,את אחד
מקורסי המעבדה ,בשלושה פרויקטים מעבדתיים אותם יבצעו במהלך הסמסטר.
(פרויקט מעבדתי יהיה ניסוי כולל ומורכב ו/או פרויקט הנחוץ לפיתוח קורס
המעבדה).
סטודנטים לשנה ב' הנמצאים בתכנית המצוינות:
 .1.0.2סטודנט בתכנית רשאי לבחור באחד הסמסטרים קורס אחד ברמה מוגברת אשר
יחליף קורס מקביל ברמה רגילה בתכנית הלימודים שלו( .נספח ג').
 .1.0.8סטודנט בתכנית יבצע ,בכל אחד מהסמסטרים ,עבודה במקום בחינה באחד מקורסי
החובה ,בהנחיית מרצה הקורס .במקרים חריגים יש לפעול כמתואר בסעיף 1.0.5.6
(נספח א') .ציון העבודה יחליף את ציון הבחינה בחישוב הציון הסופי של הקורס.
סטודנט אשר יתקבל לתכנית בשנה א' של הלימודים ,ובצע עבודה אחת במקום בחינה
בשנה א' ,יבצע רק עבודה אחת באחד מהסמסטרים של שנה שניה (סה"כ הסטודנט
חייב לבצע שתי עבודות במקום שתי בחינות במהלך התכנית).
 .1.0.0סטודנט אשר הכין עבודה במקום בחינה בתחום מסוים ,לא יוכל לבצע עבודה נוספת
באותו מקצוע לימוד (לדוגמה חדו"א  6וחדו"א  2או פיזיקה  6ופיזיקה .)2
 .1.0.63העבודה במקום בחינה תוגש למנחה לקבלת ציון .מועד הגשת העבודה יהיה לא יאוחר
מסוף תקופת המבחנים של הסמסטר שבו ניתן הקורס .דו''ח סופי של עבודה במקום
בחינה יוגש לראש תכנית המצוינות.
 .1.0.66זוג סטודנטים בתכנית ,רשאים להחליף באחד הסמסטרים ,את אחד מקורסי
המעבדה ,בשלושה פרויקטים מעבדתיים אותם יבצעו במהלך הסמסטר( .פרויקט
מעבדתי יהיה ניסוי כולל ומורכב ו/או פרויקט נחוץ לפיתוח קורס המעבדה).
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סטודנטים לשנה ג' הנמצאים בתכנית המצוינות:
 .1.0.62סטודנט בתכנית ,יבצע עבודת מחקר שנתית ,בהנחיית חבר סגל של המכללה.
העבודה תהווה חלופה לשני קורסי בחירה .עבודת המחקר תהיה עבודה שלמה,
הכוללת את כל המאפיינים של עבודת מחקר בתחום בו היא מבוצעת .היקף המחקר
ייקבע ע"י חבר הסגל המלווה את הסטודנט .מספר נקודות הזכות יהיה בתחום שבין
 2.3ל 0.3-נ''ז לסמסטר (סה"כ עד  5נ''ז) .בסמכות ועדת תכנית הלימודים
המחלקתית להחליט באופן עצמאי על תכולת העבודה החלופה .הועדה המחלקתית
תעדכן את יו"ר ועדת תכנית המצוינות .במקרה זה הסטודנט לא ייזכה לכפל נקודות.
עבור סטודנט בתכנית אשר לומד תואר כפול ,ניתן לקבל את אחד מפרויקטי הגמר
כתחליף לעבודת מחקר במסגרת התכנית( .נספח ד').
 .1.0.60בכל סמסטר ,סטודנט בתכנית ישתתף בקורס סמינריוני או בפורום אחר ,ע"פ
המלצת המנחה ,ובו יציג הסטודנט במספר הרצאות את התפתחות עבודתו .בסוף
המחקר יכתוב הסטודנט דו"ח מדעי אשר אותו יגיש למנחה לקבלת ציון .עותק סופי
של הדו''ח יוגש לראש תכנית המצוינות .מועד הגשת הדו"ח הסופי יהיה לא יאוחר
מסוף תקופת המבחנים של שנת הלימודים.
סטודנטים לשנה ד' הנמצאים בתכנית המצוינות:
 .1.0.60ככלל ,תכנית המצוינות מסתיימת לאחר שלוש שנות לימוד .סטודנט שלא הספיק
לסיים את עבודת המחקר שלו בפרק זמן זה ,תינתן לו אפשרות לסיימה בשנה ד',
ללא מלגת תכנית המצוינות.
 .1.0.65סטודנט שביצע את עבודת המחקר שלו וסיימה ומעוניין להמשיך במחקר נוסף או
שתוך כדי מחקר התברר כי נושא המחקר מורכב וקיימת אפשרות להרחיבו ,רשאי
להגיש בקשה ,בהמלצת המנחה ובאישור ראש התכנית ,להרחבת הפעילות לשנה ד'.
ועדת ההטבות היא שתחליט מהן ההטבות להן זכאי הסטודנט במקרה זה.
 .6.4תהליכי בקרה והערכה
 .1.0.6סטודנט בתכנית יגיש בתום כל סמסטר ,לראש תכנית המצוינות ,את גיליון הציונים
המעודכן.
 .1.0.2סטודנט בתכנית יגיש אחת לשנה ,לראש תכנית המצוינות ,דו"ח המפרט את פעילותו
במסגרת תכנית המצוינות (נספח ו').
 .1.0.0סטודנט שיתחיל את הלימודים בסמסטר חורף ,יגיש את הדו''ח שבועיים בתום
תקופת הבחינות של סמסטר קיץ.
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 .1.0.0סטודנט שיתחיל את הלימודים בסמסטר אביב ,יגיש את הדו''ח שבועיים בתום
תקופת הבחינות של סמסטר חורף.
 .1.0.5אחת לשנה ,יבדוק ראש התכנית את הישגי הסטודנטים הלומדים בתכנית .המשך
השתייכות הסטודנט לתכנית מותנה בעמידה בקריטריונים כמפורט בסעיף 1.0
ובתנאי שממוצע ציוניו המצטבר של הסטודנט גבוה מ 81-ונמצא בשלושת האחוזים
העליונים במחזור בו הוא לומד במחלקתו.
 .1.0.1לסטודנטים חדשים בתכנית תיערך בדיקת הישגים כבר לאחר הסמסטר הראשון.
 .1.0.2במהלך התכנית יקיים הסטודנט פעילות חברתית באמצעות היחידה למעורבות
חברתית של המכללה שתפקח על פעילותו ותעביר אישור על ביצוע הפעילות לראש
תכנית המצוינות בסוף השנה .פעילות חברתית בהיקף שנתי של לפחות  53שעות היא
תנאי לקבלת מלגת תכנית המצוינות המלאה ,ומקנה זכות למעונות המפורטים
בסעיפים  1.5.2ו .1.5.0-ביצוע פעילות חברתית בהיקף שנתי בין  03ל 00 -שעות יזכה
את הסטודנט ב –  53%מהמלגה של תכנית המצוינות .ביצוע פעילות חברתית בהיקף
הנמוך מ 03 -שעות בשנה לא יזכה את הסטודנט במלגה של תכנית המצוינות כלל.
 .6.5הטבות לסטודנט
לסטודנט בתכנית תינתנה הטבות ,באופן דיפרנציאלי ,בהתאם להישגיו.
 .1.5.6סטודנט שסיים את שנת הלימודים "א"" ,ב" או "ג"  ,הגיש דו''ח פעילות שנתית,
ועמד בכל הדרישות של תכנית המצוינות ,זכאי למלגת תכנית המצוינות .סכום מלגת
תכנית המצוינות מחושבת לכל סטודנט באופן דיפרנציאלי לפי נוסחאות וטבלאות
שאושרו על ידי ועדת הטבות של תכנית המצוינות.
המלגה תשולם לאחר סיום שנת לימודים באופן הבא:
 .1.5.6.6לסטודנטים אשר יתחילו לימודיהם בסמסטר חורף ,המלגה תשולם
שלושה שבועות לאחר סוף תקופת הבחינות של סמסטר קיץ.
 .1.5.6.2לסטודנטים אשר יתחילו לימודיהם בסמסטר אביב ,המלגה תשולם שלושה
שבועות לאחר סוף תקופת הבחינות של סמסטר חורף.
 .1.5.2למועמד חדש שנרשם ללימודים במכללה ויתקבל לתכנית המצוינות לפני  60ביולי,
יהיה יתרון לקבלת מעונות בתנאי שהסטודנט עומד בקריטריונים לקבלת מעונות.
 .1.5.0לסטודנט בתכנית אשר הגיש את דו''ח הפעילות השנתי לראש תכנית המצוינות לפני
 60ביולי ונמצא עומד בדרישות של תכנית המצוינות ,יהיה יתרון לקבלת מעונות
בתנאי שהסטודנט עומד בקריטריונים לקבלת מעונות.
 .1.5.0הטבות אקדמיות (כולל סטודנטים שנה ד' שסיימו את כל מטלות התכנית).
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 .1.5.0.6אפשרות ללמוד מספר רב יותר של קורסים ללא תוספת תשלום ,באישור
ראש תכנית המצוינות( .נספח ה').
 .1.5.0.2עדיפות ברישום לקורסים.
 .1.5.0.0מימון מלא או חלקי בהשתתפות בכנסים בארץ ,באשור ועדת הטבות של
תכנית המצוינות.
 .1.5.0.0עדיפות בתכניות חילופי סטודנטים של המכללה עם אוניברסיטאות בחו"ל.
 .1.5.0.5תנאי השאלה משופרים בספרייה (השאלת ספרים לסמסטר שלם של ספרי
החובה) ,השאלה בין ספרתית לצורך ביצוע עבודות ללא תשלום ,והקצאת
 .1.5.0.1צילומים לשם ביצוע עבודה ,עד  533צילומים (תוך שמירה על זכויות
יוצרים).
 .1.5.5לסטודנט אשר סיים את התכנית ,עמד בכל המטלות וקיבל ציון על עבודת המחקר,
תוענק תעודה על השתתפותו בתכנית המצוינות בטקס סיום התואר .התעודה תכלול
את פעילותו בתכנית.
 .6.6הרחקה מהתכנית
סטודנט יורחק מהתכנית אם:
 .1.1.6צבר בשנת הלימודים פחות מ  01נ''ז (כולל פטורים).
 .1.1.2הממוצע המצטבר של ציוניו נמוך מ.81-
 .1.1.0הסטודנט נמצא חייב בעבירה בוועדת המשמעת ,ולאחר שוועדת המצוינות קבעה כי
חומרת העבירה מצדיקה את הרחקת הסטודנט מהתכנית .מזכירת ועדת המשמעת
תעביר אל מנהל הכספים כל החלטה לגבי סטודנט בתכנית המצוינות אשר הועדה
מצאה אותו אשם בעבירה.
 .6.6תשלום למנחים
 .1.2.6מנחה יקבל תשלום חד פעמי עבור הנחיית עבודה במקום בחינה .הוראה לתשלום
תועבר למנהל מחלקת כספים לאחר קבלת הציון מהמנחה.
 .1.2.2התשלום למנחה עבור הנחייה במחקר ישולם בשני שלבים:
 03% .1.2.2.6מהתשלום ישולם למנחה לאחר אישור ההצעה לעבודת מחקר במסגרת
תכנית המצוינות (נספח ד').
 13% .1.2.2.2מהתשלום ישולם למנחה לאחר הגשת דו"ח סופי של המחקר לראש
התכנית ,ואישורו .המנחה והסטודנט מחויבים בהגשת דוח סופי של המחקר
לראש תכנית המצוינות.
 .1.2.0מנחה לא יוכל להנחות יותר משלוש עבודות במקום בחינה במהלך סמסטר אחד.
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 .6הגדרת התהליך
פעילות

הפעילות

מועד אחרון לביצוע

אחראי לביצוע

מסמכים

מס'
1

הגשת מועמדות

לפני תחילת הסמסטר

הסטודנט

2

זימון המועמד לראיון
אישי

שבועיים לאחר תחילת
הסמסטר

ועדת המצוינות

3

אישור תכנית הלימודים שלושה שבועות לאחר
תחילת הסמסטר
האישית

ראש תכנית
המצוינות וראש
המחלקה אליה
שייך הסטודנט.

4

בדיקת הישגיו של

בתום כל הסמסטר

הסטודנט

ראש תכנית
המצוינות

5

השתתפות בפעילות
חברתית

הפעילות ומועדיה יקבעו
לכל סטודנט ע"י המכללה
וועדת המצוינות

הסטודנט

6

הגשת דוח על פעילות
חברתית

בתום כל סמסטר

ראש המרכז
למעורבות חברתית

6

קבלת תעודה על
השתתפות הסטודנט

לאחר סיום חובות
הסטודנט וקבלת ציון על

ראש תכנית
המצוינות

בתכנית המצוינות

עבודת המחקר
(בטקס סיום התואר)
(סעיף )1.5.2

 .8מדדים
 8.6מספר הסטודנטים בתכנית המצוינות ,נכון לתחילת השנה האקדמית.
 8.2שיעור הסטודנטים שהורחקו מתכנית המצוינות ,נכון לתחילת השנה האקדמית.

נספח ו'

אקדמי
נוהל תכנית המצוינות

 .9חתימות

מס' נוהל :אק-320-ע61-
סטאטוס :עדכון
שם הכותבים:
ד"ר אלי רז
ד"ר שמואל קוסולאפוב

מהדורה30 :
תאריך 22 :נובמבר 2361
עמוד  8מתוך 8

נספח א'

הצעה להכנת עבודה במקום מבחן במסגרת תכנית המצוינות
שם הסטודנט

ת.ז 0 .ספרות

שם המנחה

Email

Email

שם הקורס

מחלקה

חתימת
הסטודנט

מחלקה

חתימת המנחה

מספר הקורס

מחלקה

כותרת העבודה

תאריך משוער לתחילת העבודה________________ :
תאריך משוער לסיום העבודה:

________________

אישור יועץ המחלקה
שם______________________________________________ :
חתימה ____________________ :תאריך_________________ :
אישור ראש תכנית מצוינות
שם______________________________________________ :
חתימה ____________________ :תאריך_________________ :

נספח ג'

החלפת קורס חובה ,הנלמד ברמה רגילה ,בקורס הנלמד ברמה מוגברת
במסגרת תכנית המצוינות
מחלקה

חתימת
הסטודנט

שם הסטודנט

ת.ז 0 .ספרות

שם הקורס חובה הנלמד ברמה רגילה

מספר הקורס

מחלקה

שם הקורס הנלמד ברמה מוגברת

מספר הקורס

מחלקה

Email

אישור יועץ המחלקה
שם_______________________________________________:
חתימה ____________________ :תאריך_________________ :

אישור ראש תכנית המצוינות
שם_______________________________________________ :
חתימה ____________________ :תאריך_________________ :

נספח ד'

הצעה לעבודת מחקר במסגרת תכנית המצוינות
מחלקה

חתימת
הסטודנט

שם הסטודנט

ת.ז 0 .ספרות

מחלקה

חתימת המנחה

שם הקורס

מספר הקורס

מחלקה

פרויקט מחקר חלק א' -תכנית המצוינות

66563

פרויקט מחקר חלק ב' -תכנית המצוינות

66566

שם המנחה

Email

Email

כותרת העבודה

תאריך משוער לתחילת העבודה________________ :
תאריך משוער לסיום העבודה:

________________

אישור יועץ המחלקה
שם_______________________________________________:
חתימה ____________________ :תאריך_________________ :
אישור ראש תכנית המצוינות
שם______________________________________________ :
חתימה ____________________ :תאריך_________________ :

נספח ה'

בחירת קורס נוסף (ללא תוספת תשלום) במסגרת תכנית המצוינות
שם הסטודנט

ת.ז 0 .ספרות

שם הקורס הנוסף

Email

מחלקה

חתימת
הסטודנט

מספר הקורס

מחלקה

אישור יועץ המחלקה
שם_______________________________________________:
חתימה ____________________ :תאריך_________________ :
אישור ראש תכנית המצוינות
שם______________________________________________ :
חתימה ____________________ :תאריך________________ :

נספח ו'

דיווח פעילות בתכנית המצוינות
(מוגש לראש תכנית המצוינות)
 .1נתונים אישיים
שם פרטי
שם משפחה
Private Name in English
Family Name in English
תעודת זהות ( 9ספרות)
מחלקה (ראשי)
מחלקה נוספת (אם רלוונטי)
דוא"ל
טלפון סלולרי

 .2תהליך קבלה למכללה
תאריך תחילת הלימודים במכללה
התקבלתי ללימודים במכללה מסמסטר מספר
לומד לפי שנתון
סיימתי סמסטר מספר

חורף/אביב

 .3תהליך קבלה לתכנית מצוינות
עברתי ראיון אישי בתאריך
התקבלתי לתכנית מסמסטר מספר

 .4לימודים אקדמיים
בסמסטר האחרון למדתי  XXנקודות (כולל סמסטר קיץ אם רלוונטי)
ממוצע מצטבר כולל סמסטר אחרון (כולל סמסטר קיץ אם רלוונטי)
 .5עמידה בתנאי תכנית המצוינות (סיכום)
תנאי
1
1

למדתי קורסים בהיקף (נ''ז)
(מינימום  36נ''ז בשנת הלימודים כולל סמסטר קיץ אם רלוונטי)

2

ממוצע ציונים מצטבר (גבוה מ 83-כולל סמסטר קיץ אם רלוונטי)

3

ביצעתי עבודה במקום בחינה (כן/לא( )-/מקסימום  2עבודות)

4

(לא חובה) החלפתי קורס חובה הנלמד ברמה רגילה בקורס הנלמד ברמה מוגברת
((כן/לא( )-/מקסימום קורס  .1במקום "עבודה במקום בחינה )"1

5

(לא חובה) החלפתי קורס מעבדה ל 3-פרויקטים מעבדתיים (זוג סטודנטים)

2

6

בחרתי קורס ממחלקה אחרת (בסמסטרים )3,4

XXX

XXX

7

בצעתי עבודת מחקר שנתית (כתחליף ל  2-קורסי בחירה) (בסמסטרים )5-6

XXX

XXX

8

השתתפתי בהרצאה העשרה \ סמינר (כן/לא)-/

9

השתתפתי בסיור של התכנית (כן/לא)-/

 10בצעתי פעילות חברתית (שעות) (בהיקף שנתי של  50שעות)
 11נמצאתי חייב בוועדת המשמעת (כן/לא)-/

3

XXX

סמסטר #
5
4

XXX

6

7

8

עמידה בתנאים של תכנית המצוינות (מספר סמסמטר הנו מספר הסמסטר בלימודים במכללה)
 5.1בסמסטר

1
2
3
4
5
6
7
8
9

לא רלוונטי
שם הקורס
מספר הקורס
נ"ז של הקורס המקורי
המחלקה
שם העבודה
שם המנחה
כתובת דוא"ל של המנחה
ציון עבודה
ציון סופי בקורס

1
2
3
4
5
6
7
8
9

לא רלוונטי
שם הקורס
מספר הקורס
נ"ז של הקורס המקורי
המחלקה
שם העבודה
שם המנחה
כתובת דוא"ל של המנחה
ציון עבודה
ציון סופי בקורס

1
2
3
4
5
6
7
8
9

לא רלוונטי
שם הקורס המקורי
מספר הקורס המקורי
נ"ז של הקורס המקורי
המחלקה בה ניתן הקורס המקורי
שם הקורס המחליף
מספר הקורס המחליף
נ"ז של הקורס המחליף
המחלקה בה ניתן הקורס המחליף
ציון סופי

1
2
3
4
5

לא רלוונטי
שם הקורס
מספר הקורס
נ"ז של הקורס
הקורס ניתן במחלקה
ציון סופי בקורס

1
2
3
4
5
6
7
8
9

לא רלוונטי
שם קורס המעבדה
מספר קורס מקורי
נ"ז של קורס המעבדה
המחלקה בה ניתן הקורס המקורי
שם פרויקט 1
שם פרויקט 2
שם פרויקט 3
שם הסטודנט השותף לפרוייקט
ציון סופי

1
2
3
4
5
6

שם העבודה
שם המנחה
כתובת דוא"ל המנחה
המחלקה של המנחה
השתתפתי בסמינריון מצגות
הצגתי את עבודת המחקר בסמ' XX

 5.2בסמסטר

 5.3בסמסטר

123456

123456

123456

הכנתי עבודה במקום בחינה 1 #

הכנתי עבודה במקום בחינה 2 #

החלפתי קורס חובה הנלמד ברמה רגילה בקורס הנלמד ברמה מוגברת

 5.4בסמסטר  1 2 3 4 5 6 7 8למדתי קורס ממחלקה אחרת

 5.5בסמסטר  1 2 3 4 5 6 7 8החלפתי קורס מעבדה לשלושה פרוייקטים מעבדתיים

 5.6בסמסטר

5678

התחלתי עבודת מחקר שנתית

 5.7בסמסטר

1
2
3
4
5
6

שם העבודה
שם המנחה
כתובת דוא"ל המנחה
המחלקה של המנחה
השתתפתי בסמינריון מצגות
הצגתי את עבודת המחקר בסמ' XX

1
2
3
4
5
6
7

שם העבודה
שם המנחה
כתובת דוא"ל המנחה
המחלקה של המנחה
השתתפתי בסמינריון מצגות
הצגתי את עבודת המחקר בסמ' XX
ציון סופי

 5.8בסמסטר

5678

5678

המשכתי עבודת מחקר שנתית

המשכתי עבודת מחקר שנתית

 .6נתונים לתעודה (רק למסימי תכנית המצוינות)
שם פרטי לתעודה
שם משפחה לתעודה
למדתי בתכנית המצוינות בשנים XXX-YYY
למדתי במסגרת לימודים לתואר
ביצעתי עבודות מחקר במסגרת קורסי הלימוד

שם העבודה 1
שם המנחה

שם העבודה 2
שם המנחה
בנוסף,ביצעתי עבודת מחקר שנתית
נושא
בהנחיית

