
 

  "מה שעשינו למען עצמנו בלבד, מת איתנו. מה שעשינו למען אחרים ולמען העולם - חי לנצח.

 ." ~  אלברט פוק

 
 סטודנטים.יות שלום,

 בדף הבא נמצא הסבר מפורט בכל הנוגע לצבירת נקודות הזכות הכלליות שלכם במהלך התואר.
 אנא קראו את ההסבר בצורה מעמיקה ושימו לב שמצורפים גם קישורים עם הפרטים הרלוונטים.

 

 צבירת נקודות הזכות הכלליות:

 פקולטה לעיצוב ואמנות- סטודנט לעיצוב ואמנות רשאי לבחור קורס תרבות או לחלופין לצבור
 בשלושה אופנים 2 נקודות זכות שאינן אקדמיות (למען הסר ספק הסטודנט רשאי לצבור עד 2 נקודות

 זכות סה"כ)(לבדוק עם מאי).

 פקולטה להנדסה- במסגרת 4 שנות הלימודים לתואר, מתאפשר לצבור 4 נקודות זכות בקורסי
 תרבות מהפקולטה לעיצוב.

  
 בנוסף, קיימת אפשרות לצבור 2 נקודות זכות מתוך ה4 בשלושה אופנים:

 התנדבות:1.
 -עמותות המאושרות על ידי שנקר – העמותות מפורטות בדף נפרד ומשתנות מדי

 שנה (מול ראש מחלקת מעורבות חברתית)
 *שימו לב! התנדבות עבור מלגה כלשהי אינה מקנה נקודות זכות.

  -פרויקט מצוינות (חונכות)- עזרה בלימודים לסטודנטים מהמסלול שלכם.(מול
 מתאמות המחלקה שלכם).

 
 ספורט:2.

 -נבחרות שנקר-כדורסל, כדורגל וריצה
 -חוגי ספורט (מול ראש מחלקת ספורט).

 
 שירות המילואים (מול רכז מילואים).3.

 

 קבלת נקודות זכות לפעילויות הן לפי הסולם הבא:

 
 עבור התנדבות באחת העמותות המוכרות:

 26 שעות = 1 נק"ז
 52 שעות = 2 נק"ז

 ניתן לפרוס את השעות לאורך כל התואר, דרך העמותות המוכרות, רק חשוב לבצע מעקב מדויק
 ולמלא את כל הפרטים בהתאם לדרישות של טופס השעות.

 
 עבור השתתפות בחוג ספורט והנבחרות:

 חוג-עבור נוכחות ב-לפחות 11/13 מהאימונים- נקודת זכות 1.
 נבחרת- עבור לקיחת חלק לאורך כל השנה- נקודת זכות 1.

 הסבר מפורט במחלקת ספורט .
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 עבור שירות המילואים:
 35 ימי מילואים ומעלה לתואר-מזכה ב-2 נקודות זכות.
 30-34 ימי מילואים לתואר- מזכה בנקודת זכות אחת.

 שירות של 14 ימים רצופים לפחות במהלך שנת לימודים אחת-מזכה ב-2 נקודות זכות.
 הסבר מפורט ב מחלקת מילואים.

 
 

 לנוחיותכם, מצורפים המיילים של ראשי המחלקות הרלוונטיות.
 

sport@myaguda.co.il נבחרות שנקר - ראש מחלקת ספורט, עומרי מיוסט  
hugim@myaguda.co.il חוגים-ראש מדור חוגים, קרן ביבי  

hevrati@myaguda.co.il התנדבויות – ראש מחלקת מעורבות חברתית, נורהאן אבו ג'ומעה  
miluim@myaguda.co.il מילואים- רמ"ד רווחה, מורן עאמר  
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