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דף מידע למגיסטרנטים  /דוקטורנטים
בהנדסה ביורפואית
שלוםרבוברכותלרגלהצטרפותכםלפקולטה .
להלןמידעבסיסיאשריכוללשמשאתכםבמהלךהשתלמותכם .
מידעזהמופיעברובובאינטרנטאךרוכזעלמנתלהקלעליכם .
בהצלחה :
פרופ'שולמיתלבנברג-דיקןהפקולטה–טל. 2459904
פרופ'עמיתמלר-מרכזלימודיתאריםמתקדמיםטל. 2452404
חביבהשגב-מזכירתתאריםמתקדמיםטל. 2452120

ראשיתעשוהיכרותדרךהאתרעםמקצועותהפקולטהועםהמרצים-אפשרגםלהפגש
איתםאםתרצו.שניתסמנולכםמיהמנחהשהייתםמעוניינתלעבודאתו/אתה 
ומההםהמקצועותשמענייניםאתכם,אחרכךפגשואתהמנחההארעישלכםוהתייעצו
אתו/אתה,אםתרצולהחליףמנחהוהמנחההחלופייסכיםפנואלידרךחביבהונסדיראת
הנושא .
לאחרשתגבשורשימתקורסים -
רשמובכלסמסטראתהמקצועותאליהםאתםמעוניינתלהרשםבאותוסמסטר-ישטופס! 
אתםזקוקיםלאשורהמנחהוהמרכזבכלסמסטר .
בהצלחה! 


תפקידי המרכז
הכנתמתכונתלימודיםכללית 
המלצהעלקבלהאודחייהשלמועמדופירוטהתנאיםלקבלה .
קביעתתכניתלימודיםייחודיתשלכלסטודנט 
אישורנושאימחקר,פרויקטאועבודת-גמר,והמלצהעלמינוימנחיםויועצים .
מעקבאחרהתקדמותושלהסטודנטוהמלצהעלהפסקתהשתלמותובהיעדרהתקדמות .
המלצהעלמינויבוחניםלבחינותגמרולבחינותמועמדות,בתיאוםעםהמנחה .
המלצהלדיקןעלהענקתמלגותופרסים 
דווחלמועצתהפקולטהעלפעילותהועדה
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תפקידי המזכירה
מתןאינפורמציהעלקבלהללימודים 
קבלתמועמדיםעלפיהחלטה 
טיפולבנושאיםהקשוריםלמהלךהלימודיםכגון :
 רישוםלקורסים 
 אישורחופשותלימודים 
 הפסקותלימודים 
 הארכתמשךהשתלמות 
 שינוינתיבלימודים:מנתיבללאתיזהלנתיבעםתיזה 
 העברתסטודנטיםלמעמד"מןהמניין" 
 שינוינתיבלימודים:מנתיבללאתזהלנתיבמחקרלאחראישורהועדה 
 תאוםבחינות 
 העברהלמסלולישירלדוקטורטלאחראישורהועדה 
 רישוםסטודנטיםלקורסים
 הגשתבקשותזיכוייםופטורים
 תרומותמלגה
 טיפולבבקשותהסטודנטיםוהתכתבויותעםבי"ס


מלגות
טיפולבבקשותקבלתמלגה 
המלצותלמתןהמלגה 
טיפולבתרומותמלגה 


מסיימים
פירסוםהרצאות 
טופסטיולים 
מתןאישורעלסיוםהלימודים
=============== 
מינוימתרגלים
קופהקטנה 

טפסים שימושיים במהלך הלימודים
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Forms/Forms.asp


נוהל הגשת הצעת מחקר
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Current_students/Research/Reaserch_subject_con
dition.asp






ממוצעתקין 
עמידהבבחינהאתיקה שלהמחקר 
סיוםההשלמותלמעברל"מןהמניין"במידהויש 
הגשתהצעתהמחקרלהערכהואישורהועדה
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תנאים לקבלת מלגה 
למגיסטר עם תיזה




ממוצעציוניםמ-22ומעלהלסטודנטיםבמעמדמןהמניין 
הגשתהצעתמחקרואישורההצעהע"יהועדה
קבלתמלגהמלאהארבעמנות. 

לתואר דוקטור





אישורמנחהוהגשתהצעתמחקרעםהקבלהללימודיםואישורההצעהע"יהועדה 
קבלתמלגהשלחמשמנותמלגהבהתאםלתקציביהפקולטה
לאחרבחינתמועמדות–קבלתששמנותמלגהבהתאםלתקציביהפקולטה


סטודנט לתואר מגיסטר במעמד משלים  /במסלול ללא תיזה ()ME



הסטודנטיםמתקבלים ללא מלגות

חשבונות סטודנטים – שכר לימוד
 /http://slimud.web.technion.ac.il

שפות
סטודנטחייבלהוכיחידיעתהשפההאנגלית.המחלקהללימודיםהומניסטייםואמנויותאחראיתעל
לימודשפותבטכניון.ליצירתקשר:טל':,02-2452907דוא"ל: http://humanities.technion.ac.il
 http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Current_students/Languages.asp


מהלך הלימודים – מגיסטר  /דוקטור
 http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Current_students/Course_of_study.asp

תואר מגיסטר -MSC
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Current_students/Magister_degree.asp

משךההשתלמותנקבעבהתאםלתוארהקודםשלהסטודנטומסךנקודותהלימודבהןנדרשבעת
קבלתוללימודים:סטודנטבוגרתוארראשוןארבע-שנתי(אויותר)-לאיותרמשמונהסמסטרים
סטודנטבוגרתוארראשוןתלת-שנתי-לאיותרמעשרהסמסטרים .
ניתן לבקשת הארכת משך השתלמות .בכפוף לאישור המנחה  ,המרכז ובי"ס.
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תואר מגיסטר ללא תיזה ( - )MEמשך הלימודים בהתאם לתואר המגיסטר (כמצויין למעלה) -
בנתיב זה מילוי הדרישות מתקיים על ידי לימוד מקצועות בלבד ,ובתנאי שתכנית הלימודים
תכלול מקצועות פרויקט ו/או סמינריון.

תואר דוקטור –PHD
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Current_students/Doctor_degree.asp
משךהשתלמותלתוארדוקטורעד14סמסטרים.
ניתן לבקשת הארכת משך השתלמות .בכפוף לאישור המנחה  ,המרכז ובי"ס.

שינויים במהלך הלימודים
 http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Current_students/Changs_of_academic_status.asp
עדכוןפרטיםאישיים,ביטולהלימודים,דחייהבהתחלתההשתלמות,חופשה,הפסקתלימודים,
מעברממעמדמשלים"למןהמניין",שינוימסלול,הארכתמשךההשתלמות,מעברלמסלולישיר 


נוהל הענקת מלגות
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Scholarships_and_housing/Scholarships/Scholarshi
 ps_main_menu.asp
שהייתמלגאיםבטכניוןותנאיההרשאהלעבודהבמקביללקבלתמלגהצבירתנקודותלימודמועד
לקבלתאישורלנושאמחקר 
משךקבלתהמלגה 
מלגותשכרלימוד 
מלגהלסטודנטשהתקבלללימודיםלתאריםמתקדמים,עלתנאיסיוםתוארראשון 
מלגותנוספותלמלגאים :
מלגותהצטיינותמלגותתפרמלגותבגיןהורותמלגותלמשרתיםבמילואים 
הגשתבקשהלקבלתמלגה 
מועדיםלהגשתבקשהלקבלתמלגה 
היעדרותמלגאיםמהטכניון 
הפרתתנאיהמלגה 
מענקינסיעהלמלגאיםהמשתתפיםבכנסיםבחו"ל 
קרןלסיועחירוםבעתמשבר 


משך קבלת המלגה

_http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Scholarships_and_housing/Scholarships/Duration
of_the_Fellowship.asp


הסכם מלגות
ישלחתוםעלהסכםהמלגותולהחזירלמזכירותהפקולטה 
 http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Forms/Tofesmilgot-agreement.Pdf
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מלגות בגין הורות – חופשת לידה
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Scholarships_and_housing/Scholarships/Additional
_scholarships.asp

הזכאותלהתאמותמלגהלמחקרעקבטיפוליפוריות,הריון,לידה,אימוץאוקבלתילדלמשמורתאו
אומנה,עבוראירועמזכהשהתרחשהחלמסמסטרחורףתשע"ג,נקבעתעלידירכזתההתאמות
בלשכתדיקןהסטודנטים.לאחרשנקבעהזכאותמלגהלמחקרמטופלהנושאבמדורמלגותשלבית
הספרלתאריםמתקדמים. 


באתרדיקןהסטודנטיםמפורסםנוהלההתאמותהמלאכוללאופןהגשתהבקשהלהתאמות. 


אתהבקשהלהתאמותניתןלהגישבאמצעותטופסבקשהלהתאמותעקבטיפוליפוריות,הריון,
לידה,אימוץאוקבלתילדלמשמורתאואומנה 

הארכת החופשה לאחר לידה
בקשה(מכתב)להארכתהחופשהלאחרלידה,לתקופהשלעד12שבועותנוספיםלכלהיותר,ללא
קבלת מלגה,ישלהגישישירותלמזכירתתאריםמתקדמיםביחידההאקדמית.אתהבקשהיש
להגיש,לכלהמאוחר,כחודשלפניתוםתקופתהחופשהשלאחרהלידה .

בבקשהישלצייןאתתאריכיהחופשההנוספתואתתאריךהחזרהללימודים(לפעילותאקדמית
מלאה).הבקשהתועברלטיפולבמדורמלגותלאחרשתאושרעל-ידיהמנחהומרכזהוועדהלתארים
מתקדמיםביחידההאקדמית.בעבורתקופתהחופשההנוספתתינתןמלגתשכרלימוד(פטורשכר
לימוד).בתוםתקופתהחופשההנוספתישלידעבכתבאתרכזת(מזכירת)תאריםמתקדמים
ביחידההאקדמיתעלהחזרהללימודים(לפעילותאקדמיתמלאה)לצורךחידושהענקתהמלגה .


השתלמויות וכנסים בחו"ל
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Studing_abroad/Studing_abroad.asp
קיימותקרנותשונותהמציעותתמיכהבהשתלמויותאלו.מידעעלהקרנותהפונותאלביתהספר
לתאריםמתקדמים,יפורסםבדוא"ללמשתלמים.המעונייניםיפנוישירותלקרנותבהתאםלפרטי
ההתקשרותשלכלקרן .


שלבי סיום – מגיסטר  /MSCמגיסטר  /MEדוקטור

 http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Graduation/Graduation.asp

במסלול עם תיזה :
•מידעכללי 
•הרצאהסמינריונית 
•הגשתהחיבור-לפניבחינה 
•עריכתהחיבור 
•ללומדיםבתכניתהכלכלההמשותפתעםאוניברסיטתחיפה 
•נוהלהגשתחיבורדוקטורטכאסופתמאמרים-לסטודנטיםלתוארדוקטורבלבד 
•לאחרהבחינה-הנחיות 
•תקצירפרסומי 

במסלול ללא תיזה :
תהליךסגירתהתוארבמסלולללאתיזה 
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שכר לימוד :
תקנותשכרלימודבשלביסיוםהתואר(מתוךידיעוןביתהספרלתאריםמתקדמים) 

טקסים – סיום :
מידעעלטקסים 
גלימותלטקסמגיסטר 


מידע אישי

http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Personal_info/Personal_info.asp
.1צפיהבגליוןציונים 
.4שינויכתובתוטלפון 
.2גישהלשרתהדואר 
.2Moodle-אתרהקורסיםשלהטכניון 
.9תוצאותבחינתסיווגבעבריתמצומצמת.אנאהקלדתעודתזהותולחץעלכפתור 

ת.ז: 
.6דיווחמלותמפתחלמחקר 
.7מערכתניהולציוניםוצפייהבמחברותבחינהסרוקות 
.2אישוריםלסטודנט 


מידע כללי

 http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/General_info/General_info_main_page.asp
מילואים 
מדיניותאי-אפליה 
סטודנטיםבעליליקוילמידה 
טיפולבתלונותסטודנטים 
מניעתהטרדהמינית 
תוויותכניסהלרכב 
פרסוםהצעותמחקרחדשותלסטודנטים 
התאמותבגיןהורות 


מינוי מתרגלים
מידעוטפסיםלסגלהוראה 
ישלמלאאתהטפסיםולהחזירםלמזכירותהפקולטה .
/http://hr.technion.ac.ilמידע/מידע-לסגל-הוראה/
•שכרחבריסגלנלוויםתשעו 
•שאלוןלעובדחדש-סגלנלווה+טופס101-אנאהדפסומלאאתהשאלוןהאישיואתטופס 101
•טופסהחזרדמינסיעהבתחבורהציבורית(אםהינךמתגוררבטכניוןאינךזכאילהחזרנסיעות) .
•טופסבקשהחודשילהחזרהוצאותנסיעהעבורחבריסגלנלווה 4.4016
•טופספרטיםלמסטרנטיםדוקטורנטיםולעמיתיהוראה 
•טופסבקשהלמורהנלווה 


טפסים למהלך הלימודים -
http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Forms/Forms.asp
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