נהלי השתתפות בפעילויות התכנית 'הקרן המשפחתית על שם תד אריסון'
הנוכחות המלאה של הסטודנט בפעילויות התכנית חשובה מאד להתפתחות האישית שלו וכמובן לאופן בו הוא מבצע את הפעילות שלו בקהילה .לאור
זאת ,חייב הסטודנט בהשתתפות מלאה בכל הפעילויות המתוארות להלן ובהגעה בזמן אליהם.
ואלה הן דרישות ההשתתפות של הסטודנט בתכנית:
א.








השתתפות בתכנית העיונית:
סמינר פתיחה של המחלקה למעורבות חברתית.
השתתפות במפגש עם נציגי הקרן – במידה ומתקיים.
הרצאה/סדנה פעם בשבוע.
השתתפות בתכנון והוצאה לפועל של יום המעשים הטובים.
מפגש חד-שנתי לכלל המחלקה (מסיבת חנוכה/פורים/יום האישה).
יום סיור אחד על חשבון יום לימודים.
טכס סיום שנת הפעילות של המחלקה למעורבות חברתית.

ב.

השתתפות בתכנית מעשית :ביצוע סך כולל שלא יפחת מ 120 -שעות פעילות במרכז הפעילות ,במהלך שנת הפעילות מנובמבר ועד סוף
יוני.

דיווח ביצוע :סטודנט ידווח במערכת  Salesforceבאופן מפורט ומדויק עד  5בכל חודש על החודש שקדם לו.
הכללים במקרה של היעדרות סטודנט מפעילות
חובת הודעה -היה וסטודנט נאלץ להעדר מפעילות ,יודיע על כך הסטודנט לרכז מראש .במקרה של היעדרות מפעילות מעשית יודיע על כך הסטודנט
מראש גם לאיש הקשר במרכז הפעילות.
ואלו הכללים במקרה של היעדרות מפעילות מעשית או עיונית:
השלמה
חובת הצגת אישור
סיבת ההיעדרות
נדרשת השלמה בפעילות עיונית או מעשית ,בהתאמה
אישור על ביצוע מילואים
מילואים
לפעילות ממנה נעדר הסטודנט ,בסך שעות שווה לשעות
ההיעדרות רק במקרים של חד-יומי .במקרה של מילואים
למשך של למעלה מיום אחד אין צורך בהשלמת שעות.
נדרשת השלמה בפעילות עיונית או מעשית ,בהתאמה
אישור מחלה מרופא
מחלה
לפעילות ממנה נעדר הסטודנט ,בסך שעות שווה לשעות
ההיעדרות.
אישור מהמחלקה/פקולטה על לא נדרשת השלמה היה וההיעדרות היא מהפעילות
שעות לימוד במסגרת לימודי התואר
קיומו של הקורס בשעות העיונית .הייתה ההיעדרות מהפעילות המעשית ,יבצע
המתנגשות עם הפעילות העיונית .הסטודנט שעות פעילות מעשית בסך שעות שווה לשעות
ההיעדרות
אישור מהמחלקה/פקולטה על לא נדרשת השלמה היה וההיעדרות היא מהפעילות
מבחן/בוחן בזמן הפעילות
קיום המבחן/בחינה בשעות העיונית .הייתה ההיעדרות מהפעילות המעשית ,יבצע
המתנגשות עם הפעילות העיונית .הסטודנט שעות פעילות מעשית בסך שעות שווה לשעות
ההיעדרות
נדרשת השלמה בפעילות עיונית או מעשית ,בהתאמה
סיבה אחרת שאושרה מראש על ידי
לפעילות ממנה נעדר הסטודנט ,בסך שעות שווה לשעות
הרכז
ההיעדרות.
איחור לפעילות עיונית -לא תותר כניסה לפעילות העיונית .תידרש השלמה מלאה בפעילות עיונית אחרת ,על פי הנחיית הרכז.
נעדר הסטודנט היעדרויות חוזרות ונשנות ,יובא הדבר בפני מרכזת התכנית לבחינת עניינו וינקטו נגדו צעדים ובכלל זה צעדי משמעת מתאימים.

