
יום קליטה לסטודנטים חדשים
ג"ל תשפ"שנה, 2022באוקטובר 18



סדר יום-18.10.22-' יום קליטה לסטודנטים שנה א

EFבאודיטוריום בבניין –המפגש המרכזי : חלק ראשון

הצגת מבנה המכללה ותוכניותיהרקטורשרית סיון' פרופ09:10-09:00

תוכניות התמיכה בסטודנטיםדקנית הסטודנטיםיאנה מלניקוב' גב09:30-09:10

שירותי מידע ומחשוב לסטודנטיםמנהל מידע ראשימר איל קינברג09:50-09:30

–" תחנת המידע לסטודנט"היכרות עם מיישמת מערכות מידעליליה כהן' גב10:05-09:50

,  בחינות, פניות למכללה, רישום לקורסים

.ציונים ועוד

טיפים לסטודנט המתחילר ועדת משמעת"יור ערן בוסיס"ד10:15-10:05

הפסקה10:40-10:15

היכרות עם המרכז לחינוך הנדסי וליזמותהמרכז לחינוך הנדסי וליזמותראש ר אבי וייס"ד10:50-10:40

הדגשים לתקנון שכר לימודמנהל מדור שכר לימודמר ליאור סדרינס11:10-10:50

מגוון שירותיה והגישה  , מערכות הספרייהמנהלת הספרייהשרון סופר' גב11:20-11:10

אליהם

היכרות עם אגודת הסטודנטיםר אגודת הסטודנטים"יוחן בויס11:35-11:20

היחידה להוראה ולימודים  , חבר סגלר דן קופרמן"ד11:45-11:35

כלליים

הצגת תכנית ההכשרה להוראה

?מהו מועדון הדיבייט של המכללהאחראי מועדון דיבייט, מרצהרנוב'ר ויקטור צ"ד11:55-11:45

סיור במכללה12:30-11:55

הפסקת צהריים13:15-12:30



סדר יום-18.10.22-' יום קליטה לסטודנטים שנה א

קבלת קהל במחלקות האקדמיות–16:15-14:45

14:45-13:15מפגשים מחלקתיים בין השעות : חלק שני

כיתת המפגשמחלקה

M 112אודיטוריום הנדסת תכנה ומערכות מידע

EM 202מתמטיקה שימושית

D1 299הנדסת מכונות

705Lהנדסת ביוטכנולוגיה

L 702הנדסת תעשייה וניהול

302EMהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

707Lהנדסה אזרחית



דקנט
הסטודנטים



המחלקהיחידות

הסטודנטלקידוםהמדור

קריירהלפיתוחהמרכז

מלגותמדור

חברתיתלמעורבותהיחידה

ייחודיתותמיכהסיוע



לקידוםהמדור
הסטודנט

פסיכולוגיטיפול , קבוצתי/אישיימוןא,אישיייעוץ•

למידהמיומנויותוחיזוקלפיתוחסדנאות•

:השוניםלצרכיםבהתאםלסטודנטיםסיוע•

לקויות למידה, הפרעות קשב, נפשיות, בעיות רפואיות•

במבחניםהתאמות•

אקדמילימודיסיוע•

ובהוראהבקמפוסנגישות•

מסייעתנולוגיהכטוחדרשקטלמידהחדר•



חברתיותחונכויות

.של הלימודים' החנוכיות מתקיימות במהלך סמסטר א

תוכנית ייעודית לסטודנטים מהחברה הערבית( 2תוכנית לכלל הסטודנטים   1)

.  בשיתוף פעולה בין הדיקנט והמחלקות האקדמיותהתכניות

אין חובה . בצעד הראשון שלהם במכללהם החדשימסייעים לסטודנטים והם החונכים הם סטודנטים משנים מתקדמות 

.אך הם מסייעות בהתאקלמות והתחלת הלימודיםבתכניותלהשתתף 

ליווי  , מסייעים עם דרכי למידה, במפגשים אלו החונכים נותנים מענה לצרכים שונים

ייעוץ בבניית  , הדרכה לגבי השירותים השונים במכללה, בעניינים אדמיניסטרטיביים

טיפים ראשונים ללימודים אקדמאיים ולימודי  , הכרת המרחב בקמפוס, מערכת שעות

.הנדסה ועוד



קריירהלפיתוחמרכזה

.פסיכולוגית תעסוקתית ויועצת קריירה לחברה הערביתכולל צוות המרכז

בתעשיהוסיורים סדנאות, הרצאות

ובאנגליתבעבריתחייםקורותבכתיבתוסיועעבודהלראיונותהכנה

'הכנה לסטאז

זרקורוימיתעסוקהיירידארגון

משרותפרסום

לימודיםמסלולבבחירתוהדרכהייעוץ

נשים בעולם העבודה-"בראודיות"



מלגותמדור

הסטודנטיםאגודתמלגות, ובספורטחברתיתבפעילותהצטיינות,בלימודיםהצטיינותמלגות, כלכליסיועמלגות

.עם גורמים חיצוניים ומלגות חיצוניות נוספותינג'במצמחולקות מלגות , נוסף למלגות המכללה

.מיידיהלוואות בתנאים מיוחדים וסיוע מיוחד ,ודמלישכרלפריסתהסדרים

:מלגותלקבלתקריטריוניםמגוון

 /צבאישירות /בקהילההתנדבותיתפעילות /סוציואקונומיים

.ועודעידוד נשים/בודדיםחיילים /אתיופיתעדה /ערביתחברה



חברתיתלמעורבותהמדור

ולסטודנטיםלקהילהתרומה-בקהילהחברתיתמעורבות

.מהמלגותההתנדבות היא חובה לסטודנטים לצורך קבלת חלק 

.העדפות וכישורים של הסטודנטים, השיבוץ לפעילויות מתחשב במקום המגורים

מילואיםשירות/חברתיתבפעילותזכותנקודותהמרת-מעורבותחוקהפעלת-

המכללתיתהפעלת תוכנית המצטיינים -



המצוינותמסלול
.מיועד לסטודנטים מכל המחלקותמסלול מיוחד ה

.במסלול מועשרים תחומי הידע של הסטודנטים מעבר ללימודי הליבה ובכך נפתחים אופקים חדשים וכיווני התמחויות רחבות יותר

:במסגרת המסלול

.תעודה על השתתפות במסלול מצוינות במהלך הלימודים+ תעודת הצטיינות בלימודים •

.שעות שנתיות50מלגה המחושבת לפי ממוצע הציונים של הסטודנט באותה שנה וחיוב בפעילות למען הקהילה ב•

.אלף שח בשנה16-17שח ל6500גובה המלגה יכול לנוע בין 

.  שנה מתקיים סיור חובה מקצועילאחת •

. וזאת במטרה לחשוף אותם לתעשייה ולהפך, בסיור מבקרים הסטודנטים במפעלים הקשורים לתחומי הלימוד שלהם

:קריטריונים

.ראיון קבלה עם ראש המסלול+ 87ממוצע ציונים מעל ל

. בהצטיינות' כאשר מסיימים את שנה א' או משנה ב,ציוני בגרות גבוהים/ בתנאי שהפסיכומטרי גבוה במיוחד' למסלול ניתן להיכנס החל משנה א

.אישיון בשני המקרים הסטודנטים יכולים להגיש בקשה יזומה לראש המסלול או שראש המסלול מאתר את הסטודנטים לפי הישגים גבוהים והם מוזמנים לראי



ייחודיותותמיכהסיועתכניות

לידהולאחרבהיריוןסטודנטיות•

מילואיםמשרתיסטודנטים•

הערביתמהחברהסטודנטים•

האתיופיתמהעדהסטודנטים•

חדשיםעוליםסטודנטים•



מילואיםבםמשרתיהסטודנטיםהטבות ל

ם"הגשת ולת

תוספת זמן במבחנים ומועדי בחינה מיוחדים

netstickהשאלת , צילומים חינם

שיעורי עזר

ז אקדמיות"נ2

זכאות לקורס חוזר וקורסי קיץ

כניסה לחדר כושר, שוברי קפה ומאפה, ס"אגופ עם "ערב הוקרה לסטודנטים מילואימניקים בשת



תמיכה לסטודנטים מהחברה הערבית

.תכנית לפני התחלת הלימודים לסטודנטים חדשים-"צעד לפני כולם"

.י סטודנטים ותיקים"חונכות חברתית בסמסטר הראשון ע

צטייניםי סטודנטים מ"שיעורי עזר בשנים הראשונות ע

סדנאות לימודיות ותגבורים במקצועות החובה

שירותי מרכז קריירה ממוקדים ומותאמים

בדקנטי בעלי תפקידים "ייעוץ אישי וליווי ע

הארכת זמן בבחינות בשנת הלימודים הראשונה* לזכאים







דקנט הסטודנטים  

המכללה להנדסה  
בראודה כרמיאל

dean_of_students
_braude

Braude Academic College

פרסום משרות



:לסיוםדגשיםכמה
.וחשוברלוונטימידעלהפסידמאשרולשאוללפנותעדיף.בדיעבדולאכלשהוצורךכשישנואמתבזמןלדקנטלפנותמומלץ✓

.ולשאולאלינולפנותתמידאפשרברורלאמשהואם. בזכויות שלכםולהתעדכןהדקנטבאתרהמופיעיםבתכניםלרפרף✓

.ל לגבי חרדת בחינות שהיא שכיחה מאוד וברת טיפול"כנ.בזמןראוימענהלהםלתתחשובולכןשלכםהלמידהעלמשפיעיםהאישייםבחייםקשייםגם✓

.לשמור על קצב למידה משבוע לשבוע, לא לצבור פערים בלימודים✓

.לא לצבור פערים בקורס כלשהו גם אם הוא פחות קשה. בכל הקורסים" לגעת"בכל שבוע ושבוע ✓

.  החוקים המתמטיים שעומדים מאחורי זה, אל תנסו להבין רק את הטכניקה אלא גם את המהות. בלימודי הנדסה נדרשת רמת הבנה גבוהה לחומר✓

.כשתבינו את העיקרון אז תוכלו לבצע במבחנים העברה של ידע מתרגיל לתרגיל גם אם לא נתקלתם בדוגמאות דומות

.נעשית הפסקת לימודים למי שלא השלים את חובות האנגלית' אחרי שנה ב. חשוב לקחת את קורסי האנגלית בזמן ולא להתעכב איתם✓



!ההקשבהעלתודה

פהנמצאיםהדקנטצוות

בשבילכם


