
ככה אנחנו משקיעים בהצלחה שלך
H.I.T מכון טכנולוגי חולון המכון רואה בהצבת הסטודנטים במרכז ההוויה ערך מרכזי, ומקיים לשם כך 
תשתיות  העמדת  תוך  מדעית-מחקרית,  ופעילות  אישי,  וליווי  תמיכה  מנגנוני  מתקדם,  הוראה  מערך 
טכנולוגיות מתקדמות לרשות הסטודנטים והמדענים וסגל ההוראה במכון. "רוח מיוחדת" נושבת במכון, 

היא הרוח הגבית של הסטודנטים, היא הרוח שדוחפת אותם קדימה אל ההצלחה.
הסגל האקדמי ומנהלי המכון, חדורים בתחושת שליחות עמוקה במטרה לתת לכל הסטודנטים את הכלים 

שיאפשרו להם לסיים את הלימודים בהצלחה.
במכון לומדים כ-3500 סטודנטים המשתלבים בהצלחה בחברות המובילות במשק.

משקיעים בנגישות אקדמית!
המכון, דוגל בשוויון הזדמנויות למימוש הזכות הבסיסית לרכישת השכלה גבוהה. בעזרת המוסד לביטוח 
מוגבלויות  בעלי  לסטודנטים  המיועד  אקדמית  לנגישות  מרכז  תשע"ב  הלמודים  בשנת  ייפתח  לאומי 
במיטב  צויד  המרכז  שמיעה.  וכבדי  חרשים  מורכבות,  למידה  לקויות  בעלי  בסטודנטים  התמקדות  תוך 

הטכנולוגיה ובמגוון שירותים המותאמים לסטודנטים אלה. 
אנו עומדים בקשר הדוק עם הגופים המטפלים בסטודנטים אלה, כולל המוסד לביטוח לאומי וערוכים 

להגיש את מיטב הסיוע להצלחת הסטודנטים בלימודים.

המרכז לנגישות אקדמית משקיע בסטודנטים!
תמיכה אקדמית: מערך לווי תומך משלב ההרשמה, במהלך הלימודים ועד לסיום התואר.

פגישות ייעוץ לקראת תחילת הלימודים בשיתוף חברי הסגל וסטודנטים.  l

תגבור אקדמי מותאם הכולל שיעורי עזר פרטניים וקבוצתיים ע"י אנשי סגל וחונכויות אישיות ע"י   l

סטודנטים משנים מתקדמות.
הקניית אסטרטגיות למידה.   l

מעבדה לשונית משוכללת המצוידת במיטב טכנולוגיית העזר הייעודית  l

השאלת ציוד עזר ייעודי.   l

הוראת אנגלית מותאמת.  l

התאמות פרטניות בתנאי היבחנות.  l

קהילה לומדת ותומכת
סדנאות קבוצתיות   l

שירותי ייעוץ פסיכולוגיים  l

פעילות התנדבותית לטובת הקהילה   l

עידוד פעילות חברתית ותרבותית   l

הכוון תעסוקתי מותאם:
הכנה לחיפוש עבודה ולפיתוח קריירה - סדנאות לכתיבת קורות חיים, הכנה לראיון אישי/קבוצתי    l

איתור כישורי המועמד והתאמת קו קריירה. 
השמה מקצועית בעבודות סטודנטיאליות כחלק מפיתוח אופק תעסוקתי.  l

יצירת שיתופי פעולה עם מעסיקים.  l

ליווי הבוגר בדרכו המקצועית   l

משקיעים
בנגישות

שלך

נגישות אקדמית

לפרטים נוספים: ד"ר מיכל סלע, מנהלת המדור לרווחת הסטודנטים 
www.hit.ac.il  l  mail: michals@hit.ac.il 03-5026552 :טלפקס

איכות ומצוינות

* המועצה להשכלה גבוהה נתנה אישור לפתיחת התכנית

:H.I.T-תחומי הלימוד ב

הפקולטה להנדסה
l הנדסת חשמל ואלקטרוניקה: תואר שני .M.Sc )ללא תיזה(

B.Sc. הנדסת חשמל ואלקטרוניקה: תואר ראשון l

הפקולטה לניהול טכנולוגיה
l ניהול טכנולוגיה: תואר שני.M.Sc )ללא תיזה(

B.Sc. ניהול טכנולוגיה: תואר ראשון l

הפקולטה למדעים
B.Sc. מדעי המחשב: תואר ראשון l

B.A. המחלקה לטכנולוגיות למערכות למידה תואר ראשון

הפקולטה לעיצוב
*M.Design עיצוב משולב: תואר שני l

B.Design עיצוב תעשייתי: תואר ראשון l

B.Design עיצוב פנים: תואר ראשון l

B.Design עיצוב תקשורת חזותית: תואר ראשון l

l המכינה הקדם-אקדמית

l היחידה ללימודי חוץ

המרכז יעמיד לרשות הסטודנטים מערך מלגות סיוע בשכר לימוד לסטודנטים זכאים 
וכן מערך של אפשרויות להשתתף בפעילויות חברתיות נושאות מלגות.


