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 לקורסים לתארים מתקדמים נהלי רישום

 ! חברי אס"ט בלבדהקורסים מיועדים לסטודנטים לתארים מתקדמים  .1

 הרישום מתבצע בתקופת הרשמה אחת עבור כלל הסטודנטים.   - סמסטר א : מועד הרשמה .2

מיועדת לסטודנטים שלא   -קופת הרישום הראשונה הרישום מתבצע בשתי תקופות הרשמה: ת – סמסטר ב

מיועדת לסטודנטים שהשתתפו   -השתתפו באף קורס ספורט בסמסטר הראשון, תקופת הרישום השנייה 

, יוכל להירשם  )סטודנט שנרשם לקורס בסמסטר ראשון וביטל את הרישום בקורס ספורט בסמסטר הראשון

 (.  השנייהלסמסטר ב בתקופת הרישום 

 מתפרסם מראש.  הרשמה המועד שבועיים לפני תחילת כל סמסטר. כההרשמה נפתחת   .3

  : לאזור אישיכניסה  -דרך עמוד הבית של אס"א טכניון  כניסה למערכת ההרשמה  .4

 https://www.asatechnion.co.il  לבצע כניסה ראשונית לץ מומ . ומייל של הטכניון עם ת.ז.הזדהות  

במידה ופרטי הסטודנט אינם  אי נעימות בעת ההרשמה. למערכת לפני פתיחת ההרשמה על מנת למנוע 

)במידה ומייל . sport@asat.technion.ac.ilנמצאים במערכת, נא לפנות למזכירות היחידה לספורט במייל: 

 באותיות גדולות(.  להקליד אותונו מזוהה במערכת, יש לנסות אי

רשימת הקורסים לתארים מתקדמים נמצאת באתר האינטרנט של אס"א טכניון. ניתן להירשם לקורסים  אילו  .5

 .  תואר ראשוןללא ניתן להירשם/להשתתף בקורסים המיועדים בלבד. 

: הקורס אינו מוכר אקדמית, אך הנוכחות בקורס הינה חובה. ניתן להחסיר עד שלושה  חובת נוכחות בקורס .6

 .  150₪קנס כספי בסך  ל  תגרוםמפגשים ללא צורך בהגשת אישור למאמן. היעדרות של מעל שלושה מפגשים  

 .  את התקנוןבתיבת הסימון המאשר  Vבעת ביצוע ההרשמה, יש לסמן   .7

 סמסטר.  ניתן להירשם לקורס אחד בלבד בכל  .8
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  את הרשמתו. במידה וסטודנט נכנס לרשימת המתנה  תסטודנט שנרשם לקורס יקבל הודעת מייל המאשר  .9

.  סטודנט שעובר ממצב המתנה למצב קבלה לקורס ירשם אוטומטית לקורס זה תשלח על כך הודעה במייל. 

במידה וסטודנט ירצה לבטל את הקורס, ניתן לעשות זאת במהלך תקופת ההמתנה או במהלך תקופת  

 השינויים. 

ר, וזאת ע"י כניסה לת הסמסטניתן לבצע שינוי/ביטול קורס עד שבועיים מתחי – מועד שינויים/ביטולים  .10

 למערכת ההרשמה. 


