ברוכים הבאים לשנקר

 1כניסה למערכות המידע לסטודנט
אנו מעמידים לרשותך מערכת מקוונת לקבלת מידע אישי לסטודנטים באתר שנקר בדף "סטודנטים"
> "מידענט" .במערכת זו ניתן לקבל מידע על ציונים ,מערכת שעות ,לוח בחינות ,מצב חשבון שכר

מדריך לסטודנט

לימוד ,אישור לימודים ,להשתתף בסקרי הוראה ועוד .כמו-כן קיימת מערכת לניהול הוראה בשנקר
באתר שנקר בדף "סטודנטים" < "שביט  ."Moodleהמערכת מאפשרת קבלת תכנים ומידע לגבי
הקורסים אליהם רשומים הסטודנטים .לשתי המערכות ניתן להיכנס עם הקוד האישי.
לשאלות נוספות :מידענט  -ניתן לפנות במיילmeydanet@shenkar.ac.il :
שביט ( - )Moodleניתן לפנות במיילenkar.ac.ilshavit@sh :

 2קבלת פטורים על סמך לימודים קודמים
סטודנטים שלמדו בעבר במוסד אקדמאי אחר ומבקשים לבדוק את זכאותם לפטורים ,מתבקשים
לשלוח למתאמת האקדמית גיליון ציונים וכן את הסילבוסים של הקורסים עבורם הם מבקשים
פטור ,על מנת לבחון התאמתם לקורסים בתוכנית הלימודים .לשאלות נוספות ניתן לפנות למתאמת
המחלקה שלך (פרטי התקשרות בדף המחלקה באתר שנקר).

שלום רב,

 3מערכת השעות

אנו שמחים על קבלתך ללימודים בשנקר לשנת הלימודים

במהלך חודש ספטמבר נשלחת הודעה (דרך המידענט) לגבי מערכת השעות .כל סטודנט מקבל

תשפ"ב .הכנו עבורך מדריך קצר שיענה על מרבית השאלות

מערכת אישית (יש קבוצות שונות של הרצאות ותרגולים) .הרישום לקורסים מתבצע על ידי

שעולות אצל סטודנט חדש .במידה ויש לך שאלות נוספות ,יש

מתאמת המחלקה ולא באופן עצמאי ,ובמידה ויש במערכת של סטודנט קורס שאינו מתאים,

לפנות לאיש הקשר המתאים או למתאמת המחלקה.

יש לפנות למתאמת האקדמית.

 4בקיאות בשפה האנגלית

6

בקשה למלגת קיום

שנקר מציע מספר הזדמנויות בין-לאומיות :תכנית חילופי סטודנטים ,תכנית התמחות ,אתגרי

לשנקר יש תקציב מלגות המשתנה משנה לשנה ומורכב בחלקו מתרומות של ידידי שנקר.

"דיזיין פקטורי" ,קורסים שנלמדים בשפה האנגלית ,אירועי האקתון בין-לאומיים ,סדנאות עם

סטודנטים המתקשים בתשלום שכר הלימוד ,יוכלו לפנות בבקשה לסיוע כלכלי .המלגות מוענקות

מרצים זרים ועוד .כדי להבטיח שלסטודנטים שלנו מוענקת גישה שווה לפעילויות הנ"ל ,אנו

על בסיס המצב הכלכלי של הסטודנטים ומשפחתם באופן יחסי לשאר המבקשים ,ובהתאם לתקציב

ממליצים לסטודנטים חדשים בעלי שליטה נמוכה-בינונית באנגלית (רמות טרום-בסיסית ובסיסית

המלגות שנקבע לאותה שנה אקדמית .פרטים נוספים והורדת טופס בקשה למלגה באתר שנקר

במדד הישראלי A1-A2 ,במדד  )CERFלהירשם לקורסי קיץ מוגברים לפני תחילת התואר .לוחות

בדף "דקנאט הסטודנטים" > "המדור למלגות ורווחת הסטודנטים".

הזמנים ונהלי הרישום לקורסים הללו יסופקו בנפרד.

כתובת :קומה  1בבניין מיטשל (מתחם הדיקאנט) ,רחוב ידע-עם  ,8רמת-גן .לקבלת שירותים ,מידע,

באופן כללי ,יש להשלים קורסי אנגלית (עד לרמת מתקדמים ב' במדד הישראלי ו B2-במדד )CERF

טפסים וקביעת מועדי פגישות פנו למזכירת המחלקה ,גב' יפה צור 03-6110172 :או במייל:

לפני תום שנת הלימודים השנייה .יתר על כן ,מרכז התמיכה באנגלית מציע לסטודנטים שעות חניכה

.yaffaz@shenkar.ac.il

מוגבלות לשיפור מיומנויות ספציפיות.

מידע על הנציבות למניעת הטרדה מינית

כדי לזהות את רמת האנגלית הנכונה ,על סטודנטים שלא נקבעה עבורם רמת בקיאות בעבר ,להיבחן

מידע לסטודנטים על מילואים

במבחן אמירם שניתן לעשותו במהלך הקיץ .לחילופין ,סטודנטים יכולים להירשם למבחן אמיר
במהלך תקופת הלימודים .מומלץ להיבחן מוקדם ככל שניתן ,מכיוון שסטודנטים ללא תוצאות
בחינה ישובצו אוטומטית לרמה טרום-בסיסית.

7

אגודת הסטודנטים
תשלום דמי חברות באגודת הסטודנטים הינו תשלום רשות לאגודת הסטודנטים בגין שירותים
הניתנים על ידה :שירות עו"ד  -ייעוץ ומתן הצהרות ,שיעורי עזר וחוגים מסובסדים ,כרטיסי צילום,

5

שירותי ספרייה
הספרייה בשנקר משמשת להשאלת ספרים ופתיחת כרטיס קורא ,לשימוש בספרייה יש להביא

הנחות והטבות ,כניסה מוזלת ליום הסטודנט ולכל אירועי האגודה ,ייצוג בוועדות משמעת ,משלחות
מלגות ועוד .חיוב דמי החברות ייעשה באמצעות חשבון שכר הלימוד .סטודנט רשאי לבטל חברותו

תעודת סטודנט או תעודת זהות .במהלך הסמסטר הראשון ללימודים תינתן הדרכה על הספרייה

על ידי חתימה על מילוי טופס ביטול חברות והעברתו למזכירות האגודה עד לתאריך .01.12.2020

לכלל הסטודנטים .פרטים נוספים באתר שנקר בדף "הספרייה" .הספרייה נמצאת בקומה  3בבניין

תעודת כרטיס סטודנט מונפקת באופן אוטומטי לכל מי ששילם מקדמת שכר לימוד והעביר תמונת

מיטשל ופועלת בימים ראשון-חמישי ,בין השעות ( 19:00-09:00הפעילות במקום מסתיימת 10

פספורט סרוקה למדור רישום .מתחילת שנת הלימודים ניתן לאסוף את הכרטיס שהונפק בימי

דקות לפני שעת הסגירה) .בימי שישי ,ערבי חג ובחול המועד הספרייה סגורה.

חמישי בלבד ,ממזכירת אגודת הסטודנטים ,גב' מירה מלקוב בבניין מיטשל (הבניין הגבוה) ,כניסה

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל yehiel1@shenkar.ac.il :או בטלפון03-6110062 :

מרחוב ידע עם  ,8קומה  , 2רמת גן.
פרטים נוספים באתר שנקר; קבוצת פייסבוק .לבירורים ניתן לפנות למירה מלקוב בטלפון:
 03-6110018או במייל .office@myaguda.co.il

 8התאמות בלמידה ובמבחנים
בשנקר פועל הלה  -המרכז לקידום הסטודנט ,המסייע לסטודנטים עם לקויות למידה ,הפרעות
קשב ,מגבלות פיזיות ,חושיות ונפשיות וכן סטודנטים דוברי שפה זרה .שירותי המרכז נועדו לתת
לסטודנטים תמיכה ,ליווי ,ייעוץ וכלים לאתגרים ולהתמודדויות שמעמידים בפניהם הלימודים
האקדמיים .מומלץ לפנות למרכז לפני תחילת שנת הלימודים לשם ייעוץ והעברת אבחונים .פרטים
נוספים באתר שנקר בדף "סטודנטים"< "המרכז לקידום הסטודנט".
שעות פעילות  :ימים א' ,ג׳ ,ד׳ ,ה׳ .9:00-15:00 ,כתובת :אנה פרנק ( 12שער  ,)1בנין עיצוב פנים מבנה
וסביבה ,כניסה ב'.
לפרטים נוספים ולקביעת פגישת ייעוץ ניתן לפנות בטלפון 03-6110171 / 03-6019318 :או במייל:
.hila@shenkar.ac.il-office
עמוד הפייסבוק של הלה  -המרכז לקידום הסטודנט

 9קהילת הסטודנטים פרדס כץ
התכנית מבית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל בשיתוף מכללת שנקר נפתחה בשנת
 2016והפכה במהרה לתכנית מובילה במעורבות קהילתית .מטרת התכנית הינה הקמת קהילת
התיישבות סטודנטיאלית צעירה ופעילה בשכונת פרדס כץ (רק  10דקות משנקר) .הסטודנטים אשר
ימצאו מתאימים לאחר הליך המיונים יוזמנו לקחת חלק בתכנית החברתית הגדולה בישראל! בנוסף,
כל סטודנט המשתתף בתכנית יזכה במלגת לימודים על סך של  10,000ש"ח וסבסוד שכר דירה

אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים.

בסכום של  500ש"ח לכל חודש .לפרטים נוספים והרשמה באתר תוצרת הארץ או בעמוד הפייסבוק:

בברכה,

קהילת הסטודנטים בפרדס כץ .לשאלות נוספות ניתן לשלוח מייל ל.pardestudnt@gmail.com :

מרכז מידע ורישום

*השתתפות בתכנית כרוכה במעבר מגורים לשכונת פרדס כץ.

שנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות.

