
 
 
 

 על אודות המכללה 
 

ין שתי המכללות הראשונות בארץ,  מבואחת בגליל  המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל, היא היחידה 

והמוסד היחיד, שאינו מכללה    (.M.Sc)  שניולתואר   ( .B.Sc)  ראשוןמהנדסים לתואר המכשירות מהנדסים 

 . להוראה, המקיים תוכנית לימודי הוראה למהנדסים

סטודנטים לתואר   200לתואר ראשון, כ   סטודנטים 3000לומדים, מהם כ  4000סגרת המכללה האקדמית יש כבמ

 מכינות להנדסה ובלימודי הוראה למהנדסים. לומדים ב  –שני והשאר 

 

תעשייה  הנדסת מערכות מידע, הנדסת תוכנה, הנדסת מכשירה מהנדסים בתחומי חשמל ואלקטרוניקה,  המכללה

 השנה נפתחת תוכנית לימודים חדשה בהנדסה אזרחית. . ה ביוטכנולוגיהנדסת מכונות והנדסת וניהול, 

( ומכשירות  בנויות במתכונת היברידית )חלק מהלימודים מתאפשרים בזום  .M.Scהתוכניות לתואר שני נלמד  

בביוטכנולוגיה, בהנדסת מכונות, בהנדסת תוכנה, בהנדסת מערכות,   - לתואר יישומי הנחוץ לתעשייה המתקדמת 

 . ובהנדסת תעשייה וניהול

 

בשנה הרביעית   הכוללת התמחות בתעשייה ואף במוסדות מחקר בחו"ל ייחודית, לימודים  בראודה מקיימת תוכנית 

וכן משקיעה רבות בעדכון תוכניות  ים המוכרת ע"י מל"ג ומזכה בנקודות זכות( )כחלק מתוכנית הלימוד  ללימודים

 לפי תקני החינוך ההנדסי המקובלים בעולם המערבי. הלימוד  

 

לפיכך  ;  החלש ביותר בארץ מבחינה סוציואקונומית חבל הארץ  –הגלילהם תושבי  במכללהמן הסטודנטים   90%

תם להיות  אוומכשירה )רגשי, אקדמי, כלכלי(   ההיבטיםהסטודנטים בכל וליווי דגש משמעותי על טיפוח   מושם

     במפעלי התעשייה וההייטק האזוריים ובכלל.  ים מאד ומבוקש יםאטרקטיבי  ים טובים,מהנדס

 

ופק אשכולות(  מלבד היותה מוסד לימודי ומחקרי, המכללה על כל גופיה )מרכז יזמות, חברה ליישום פטנטים א

  – את מאיץ הגליל ואת המכון הלאומי לייצור מתקדם  הכולל,אזורי ה אקוסיסטם משמעותי ב חלק  המכללה נוטלת

  9000 בו לומדים כשניהם מיסודה של המכללה ובבעלותה החלקית וכן מפעילה מרכז העשרה לנוער שוחר מדע  

   מדעים.  ו  ההנדסתחומי לימודי העשרה בתלמידי תיכון 

 

הקמפוס בתוך עשר  לפנות את עליה יהיה  ולפיו רשת אורט, מסופית היפרדות  הסכם על  לאחרונה חתמה המכללה  

דונם אשר הוקצה לה ע"י   100 –של כ שטח על החלה המכללה בתהליך בניית קמפוס חדש  . לפיכךשנים

 העירייה.  

 

  "אורט"   מותגה ה מנועה מלהסיר את תיהמכללה היעל אף היותה מוסד אקדמי עצמאי מבחינה אקדמית וניהולית, 

   משהסתיימו כל המחלוקות נכנסת המכללה לשלב של מיתוג מחדש.  –משם המכללה, עד לסיום הסכסוך. כעת 

 


