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 הפקולטהמוסדות 

 

 הפקולטהמועצת 

חברי הסגל ובה חברים כל הפקולטה היא הגוף האקדמי והארגוני העליון של  הפקולטהמועצת 

ולפניה מובאות לדיון הפקולטה דנה בכל ענייני ההוראה והמחקר של  הפקולטה. מועצת הבכירים

 הצעות להנהגת תכניות לימודים חדשות והצעות לחידוש ולשינוי כללים קיימים.

 הומוסדותיהפקולטה ואחראי לכל מכלול הפעולות של  הפקולטהעומד בראש  הפקולטהדיקן 

 יים והמנהליים, וחבר בתוקף תפקידו בכל ועדותיה.האקדמיים, הארגונ

 

 ועדת תלמידי מחקר

ועדת תלמידי מחקר עוסקת בכל הנוגע למסלולי הלימוד המחקריים ובתלמידי המחקר. דנה 

 אישור נושאי מחקר ועוד.ב ,בתיקי מועמדים לדוקטורטבקורסים רלוונטיים, 

 

 יתטפקולועדת הוראה 

ועדת הוראה עוסקת בכל הנוגע לתוכן ולתכנון מהלך ההוראה בלימודים, דנה בהצעות לתכניות 

לימודים חדשות, מקצועות ותקנונים חדשים. מקבלת החלטות בבקשות של תלמידים בנושאים 

 הקבלה. תובוועדהוראה מחלקתית  תבוועדהחורגים מהנהלים ובערעורים על החלטות שנתקבלו 

 

 החלטה אקדמיתהליך ערעור על 

הסטודנט יערער בכתב על החלטת ועדת יפנה בכתב לועדת ההוראה המחלקתית. הסטודנט 

. מאחר וסמכותו של יו"ר ועדת ההוראה של תיהפקולטההוראה המחלקתית לפני ועדת ההוראה 

 הואצלה על ידי הדיקן, אין מקום לערעור נוסף בפני הדיקן. ההפקולט

תב לדיקן לגבי אופן הטיפול בבקשתו ולא לגבי תוכן ומהות הסטודנט יוכל לפנות בערעור בכ

 ההחלטה עצמה.

 

 הפקולטהמזכירות 

המזכירות מטפלת בכל הנושאים האקדמיים והמנהליים הנוגעים לסדרי הלימודים, תכניות 

, אישורי לימודים פקולטיתועדת הוראה והלימודים, ייעוץ והרשמה לקורסים, טיפול בפניות ל

 ועוד.

 

  הפקולטהמעבר בין תכניות של 

לאחר תחילת  פקולטהמעבר תלמידים בין התוכניות השונות ב תמאפשר הלניהול אינ הפקולטה

א' יהיה רשאי להגיש בקשה לקבלה ללימודים במחלקה הלימודים. תלמיד שיפסיק את לימודיו 



ב'  למחלקהמראש לאשר קבלת התלמיד  תמתחייב האינ הפקולטהלניהול.  פקולטהב' בלמחלקה 

 החדשה.

לבחון גם את הישגיו בלימודים והתנהגותו של  הפקולטה תהיה רשאית השיקוליםבין יתר 

התלמיד בתוכנית בה למד בעבר. מובהר בזאת כי הישגים גבוהים בלימודים בתוכנית א', לא יהיו 

תחליף לדרישה לעמידה בקריטריוני הקבלה לתוכנית ב', כפי שיהיו קיימים במועד הרישום 

 לתוכנית זו.

 השונות!  MBA-כניות ההפקולטה אינה מאפשרת מעבר תלמידים בין ת


