אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
נושאי תפקידים בפקולטה
פרופ' עמוס כץ

דיקן בפקולטה

סגני דיקן
פרופ' יעקב הנקין
פרופ' דורון זגר
פרופ' אלון מונסונגו
פרופ' קלריס ריזנברג
פרופ' איל שיינר

סגן דיקן להוראה וחינוך רפואי
סגן דיקן לקידום אקדמי
סגן דיקן למחקר
סגן דיקן ומנהלת בית הספר לרפואה
סגן דיקן לענייני סטודנטים

ראשי חטיבות
פרופ' יניב אלמוג
פרופ' איה בידרמן
פרופ' איתן לוננפלד
פרופ' מתי ליפשיץ
פרופ' ליאוניד לנצברג
פרופ' זאב קפלן
פרופ' יורם שפירא

פנימית
בריאות בקהילה
מיילדות וגניקולוגיה
פדיאטריה
כירורגיה
פסיכיאטריה
הרדמה

ראשי מחלקות
פרופ' רוני אפטה
פרופ' לימור אהרנסון-דניאל
דר' דוד בן-מנחם
פרופ' נדב דוידוביץ
פרופ' סימונה בר -חיים
דר' חנה זיידנברג
פרופ' עמליה לוי
פרופ' ישראל סקלר
פרופ' עמליה לוי

מיקרוביולוגיה ,אימונולוגיה וגנטיקה
רפואת חרום
ביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית
ניהול מערכות בריאות
פיזיותרפיה
סיעוד
בריאות הציבור
פיזיולוגיה וביולוגיה תאית
בריאות הציבור

מנהלי בתי ספר
פרופ' שמעון בן שבת
פרופ' יצחק מלצר
פרופ' מרק קלרפילד
פרופ' קלריס ריזנברג
פרופ' יעל שגב

רוקחות
מקצועות הבריאות ע"ש רקאנטי
רפואה בינלאומית
רפואה
מדעי המעבדה הרפואית

מנהלי תכניות
דר' ליאת גרניק
פרופ' אטה ליבנה
פרופ' עמליה לוי

ראש התכנית בגרונטולוגיה
יו"ר וועדת תלמידי מחקר
בריאות הציבור MPH

מנהלת הפקולטה
מר הרצל ג'אן
גב' דורי שניידר
גב' שני וורשבסקי
גב' אילנה שוחט
גב' מאירה ראובני
גב' רונית טמס

ראש מנהל הפקולטה
ממונה פקולטית לענייני הוראה
רכזת לענייני סטודנטים
מזכירת הפקולטה
עוזרת הדיקן
ממונה על קשרי החוץ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
מוסדות וועדות הפקולטה
 מועצת הפקולטה
מועצת הפקולטה היא הגוף האקדמי והארגוני העליון של הפקולטה ובה חברים כל חברי הסגל
הבכירים .מועצת הפקולטה דנה בכל ענייני ההוראה והמחקר של הפקולטה ולפניה מובאות לדיון
הצעות להנהגת תכניות לימודים חדשות והצעות לחידוש ולשינוי כללים קיימים.
 דיקן הפקולטה
דיקן הפקולטה עומד בראש הפקולטה ואחראי לכל מכלול הפעולות של הפקולטה ומוסדותיה
האקדמיים .הארגוניים והמנהליים ,וחבר בתוקף תפקידו בכל ועדותיה.
 ועדת תלמידי מחקר
ועדת תלמידי מחקר עוסקת בכל הנוגע למסלולי הלימוד המחקריים ובתלמידי המחקר .דנה
בקורסים רלוונטיים ,בתיקי מועמדים לדוקטורט ,באישור נושאי מחקר ועוד.
 ועדת הוראה פקולטית
ועדת ההוראה הפקולטית עוסקת בכל הנוגע לתוכן ולתכנון מהלך ההוראה בלימודים ,דנה
בהצעות לתכניות לימודים חדשות ,מקצועות ותקנונים חדשים .מקבלת החלטות בבקשות של
סטודנטים בנושאים החורגים מהנהלים ובערעורים על החלטות שנתקבלו בוועדת הוראה
מחלקתית ובוועדת הקבלה
 הליך ערעור על החלטה אקדמית בפני סגן דיקן להוראה
הסטודנט יפנה בכתב לוועדת ההוראה המחלקתית.
הסטודנט יערער בכתב על החלטת ועדת ההוראה המחלקתית בפני סגן דיקן להוראה ויו"ר
וועדת הוראה פקולטית .היות וסמכותו של יו"ר ועדת הוראה פקולטית הואצלה על ידי הדיקן
יובהר בזאת כי לא יהיה מקום לערעור נוסף בפני הדיקן .הסטודנט רשאי לערער בכתב בפני
הדיקן אודות אופן הטיפול בבקשתו ולא לגבי תוכן ומהות ההחלטה עצמה.
 מזכירות הפקולטה
המזכירות מטפלת בכל הנושאים האקדמיים והמנהליים הנוגעים לסדרי הלימודים ,תכניות
הלימודים ,ייעוץ והרשמה לקורסים ,טיפול בפניות לוועדת הוראה פקולטית ,אישורי לימודים
ועוד.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
דבר הדיקן
סטודנטים יקרים,
עם פתיחת שנת הלימודים החדשה ,ברצוני לברך את הסטודנטים שהצטרפו אלינו השנה
והסטודנטים הוותיקים ,אשר ממשיכים את לימודיהם בפקולטה ולאחל לכם שנת לימודים פורייה,
רבת ידע ,עניין והישגים.
הפקולטה למדעי הבריאות ,הינה מערכת אקדמית הכוללת בתי ספר ,שמטרתם להכשיר צוות רפואי
בכל המגוון הקליני ,מחלקות מחקר בסיסי ,מחלקות מחקר קליני ומרכזי מחקר .כוחה של הפקולטה
הינו בצוות הרב תחומי העוסק בכל מגוון נושאי הרפואה .השילוב של צוות רפואי העוסק בטיפול
רפואי ,מחקר והוראה עם מדענים  /חוקרים העוסקים במחקר והוראה יוצר את היכולת של הפקולטה
להעניק הכשרה ,הוראה ואפשריות מחקר בכל תחומי הרפואה ,החל מן הבסיס המחקרי המדעי ,ועד
הטיפול הרפואי ליד מיטת החולה.
בוגרי הפקולטה הגיעו להישגים בארץ ובעולם וממלאים תפקידים חשובים במערכת הבריאות
ובאוניברסיטאות בארץ ובעולם .הצלחת הבוגרים מעידה על צדקת הגישה והדרך.
מאז הקמתה ,הפקולטה למדעי הבריאות משלבת מצוינות אקדמית :ידע ומחקר להבנת הבסיס
המדעי של הרפואה והקניית היכולת ליישם הבנה זו בתחום המחקר והטיפול המעשי ,תוך לימוד
והתעדכנות מתמידים .תכניות ההוראה והמחקר מותאמות להתקדמות המהירה בתחומי המדע
והרפואה .יחד עם הקניית ידע ויכולות מחקר וטיפול אנו משלבים בבוגרינו את הגישה האישית,
אנושית ,אמפתית ,תומכת ומעודדת מעורבות חברתית וקהילתית .הפקולטה למדעי הבריאות
באוניברסיטת בן גוריון תמשיך ללמד ,לחנך ליזום מחקר ולעזור לקהילה בגישה משולבת זו.
הפקולטה על חברי הסגל האקדמי והמנהלי עושה ותעשה את המרב ,כדי ליצור את תנאי הלימוד
וליצור חווית לימודים ,אשר תשיג את המטרות שציינתי ותיזכר לטובה בהמשך הקרירה המקצועית
שלכם.
מנהלי בתי הספר ,המחלקות והתוכניות השונות ישמחו לעזור לכם .ניתן לפנות ללא היסוס
למזכירויות הסטודנטים ,למנהלי בתי הספר ,למשרד ראש מנהל הפקולטה )רמ"ן( ללשכת הדיקן
בכל בעיה שתידרש .אנו קשובים לקשיים וערים לדילמות שחלקכם חווה .נשמח לעזור לכם כקבוצה
וכפרטים בתחומי הלימודים והמחקר השונים ולעודד אתכם לפעילות חברתית וקהילתית.
שנתון הפקולטה שבידך מכיל מידע רב על מוסדות האוניברסיטה ,הפקולטה המחלקות השונות ,בתי
הספר ,ותוכניות הלימודים לתארים השונים החל מתואר ראשון ועד תואר שלישי וכן סדרי הרשמה,
תקנונים שונים ופירוט חובותיך וזכויותיך באוניברסיטת בן גוריון .חלק מהמידע עניני ומעשי וחלקו
ישמש לך כרקע כללי.
אני מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

פרופ' עמוס כץ
דיקן

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
לימודי התואר הראשון ודר' לרפואה


תכניות הלימודים לתואר הראשון ודר' לרפואה



תקנות הלימודים







מבנה הלימודים
משך הלימודים
חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות
רישום לקורסים
 רישום לקורסים
 ביטול אקדמי

הערכה
 שיטת ההערכה
 מטלות הקורס
 חישוב ממוצע סמסטריאלי ,שנתי ומצטבר לתואר



נהלי האוניברסיטה והפקולטה










הנחיות לכללי ציטוטי אקדמי
תקנון טיפול בסטודנטים המשרתים במילואים
נוהל זכויות סטודנטיות יולדות ובשמירת הריון
נוהל בחינות וחשיפות אוניברסיטאי ופקולטי
נוהל הגשת בקשות לפטור  /הכרה פקולטי
זכות הערעור על מטלות ביניים סמסטריאליות
זכות הערעור על עבודה מסכמת

מצב אקדמי וזכאות לתואר









חזרה על קורס וכישלון בקורס
פטורים והכרות
הכרה בלימודים אקדמיים קודמים  /סטודנט בעל רקע אקדמי קודם
רישום לקורסים מלימודי תואר שני
החלטות מעבר
חופשות לימודים
הפסקת לימודים
זכאות לתואר

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
לימודי תואר השני  ,ודוקטור לפילוסופיה )(Ph.D


תכניות הלימודים לתואר השני ודוקטור לפילוסופיה )(Ph.D



מבנה הלימודים וסדר הלימודים







מבנה הלימודים לתואר השני ודוקטור לפילוסופיה )(Ph.D
משך הלימודים לתואר השני ודוקטור לפילוסופיה )(Ph.D
חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות
רישום לקורסים
 רישום לקורסים
 איסור חזרה על קורסים
 ביטול אקדמי

שיטת הערכה
 השלמת מטלות בקורס
 כישלון בקורס



נהלי האוניברסיטה והפקולטה
 נוהל בחינות אוניברסיטאי ופקולטי
 זכות הערעור על מטלות ביניים סמסטריאליות
 זכות הערעור על עבודה מסכמת



החלטות על מצב אקדמי ובקשות סטודנטים







פטור והכרה בקורסים
חישוב ממוצע סמסטריאלי ,שנתי ומצטבר
החלטות על מצב אקדמי
חופשות לימודים
הפסקת לימודים
זכאות לתואר

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
לימודי תואר השני  ,דוקטור לפילוסופיה )(Ph.D


תכניות הלימודים לתואר השני ודוקטור לפילוסופיה )(Ph.D
בפקולטה למדעי הבריאות מתקיימים לתואר השני ודוקטור לפילוסופיה ) (Ph.Dבתכניות
הבאות:
תואר
מחלקה
מוסמך במדעי הרפואה )(M.Med.Sc
 מדעי הרפואה
עבודות המחקר לתואר זה מתבצעות בחטיבות ובמחלקות
השונות בפקולטה .קיימת תכנית משולבת לתארים:
דוקטור לרפואה ) (M.Dודר' לפילוסופיה )(Ph.D
דוקטור לרפואה ) (M.Dומוסמך במדעי הרפואה )(M.Med.Sc
מוסמך בסיעוד )(M.N
 סיעוד
מוסמך ברפואת חרום ) (M.EM
 רפואת חרום
מוסמך בפיזיותרפיה )(M.P.T
 פיזיותרפיה
מוסמך בלימודי זקנה ) (M.A
 לימודי זקנה –
גרונטולוגיה
מוסמך בבריאות הציבור ) (M.P.H
 בריאות הציבור



מבנה הלימודים וסדר הלימודים


מבנה הלימודים לתואר השני ודוקטור לפילוסופיה )(Ph.D
הלימודים בתואר שני מתחלקים למסלול מחקרי עם עבודת גמר ולמסלול ללא עבודת גמר.
תכנית הלימודים כוללת מקצועות השלמה שאינם מזכים בנקודות זכות ,מקצועות חובה
ומקצועות חובה מתקדמים ,מקצועות בחירה ,סמינר מסכם לתלמידי המסלול ללא עבודת
גמר ועבודת גמר לתלמידי מחקר.
אנא פנה לשנתון המחלקה הספציפית בדבר מבנה הלימודים.



משך הלימודים לתואר השני
הלימודים לתואר שני מתוכננים להימשך  2-3שנים בהתאם למפורסם במחלקה
הספציפית.
ועדת הוראה מחלקתית תהיה רשאית להמליץ בפני בגן דיקן להוראה ויו"ר וועדת הוראה
פקולטית על הארכת משך לימודיו של סטודנט בעוד שנתיים מסיבות מוצדקות )בכל מקרה
תקופת הלימודים לא תעלה על  5שנים מיום תחילתם( .את הבקשה יש להגיש למחלקה
לאחר הרישום הראשוני לקורסים ולא יאוחר מתום השבוע הראשון ללימודים של אותו
סמסטר.



חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות
עולים חדשים וסטודנטים זרים
על הסטודנט לבדוק את חובותיו בידיעון ההרשמה ללימודים.
לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית
בשנים האחרונות חל תהליך חקיקה מהותי בסוגיית מניעת הטרדה מינית .הנהלת
האונברסיטה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים שמה לה למטרה להביא לידיעת ציבור
הסטודנטים תהליך חקיקה זה .תהליך הלמידה ייעשה באמצעות לומדה ,המציגה את
מכלול הרבדים של החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית ומטרתה לסייע בצמצום
התופעה .ביצוע המטלה הינה חובה שעל כל סטודנט/ית באוניברסיטה מהלך השנה
הראשונה ללימודים )כאמור חובה לכל רמות התואר( .מספר הקורס לרישום במערכת

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שנתון תשע"ו
הפקולטה למדעי הבריאות
הוא  ,900-5-5001הלימוד לקורס הוא כקורס מקוון שהקישור אליו נמצא ב.MOODLE -
הקורס יהיה פתוח לרישום פעמיים בשנה :
סמסטר א' תשע"ו – סמסטר סתיו – במועדי פתיחת הסמסטר ברמה האוניברסיטאית ועד
תום תקופת השינויים של סמסטר ב' )סמסטר אביב(.
סמסטר ב' תשע"ו – סמסטר אביב – במועד פתיחת תקופת השינויים לסמסטר ב' ועד
מועד פתיחת סמסטר א' ברמה האוניברסיטאית בשנת הלימודים הבאה )תשע"ז(.


לומדה להדרכת בטיחות כימית וביולוגית
תקנות הבטיחות מחייבות מתן הדרכת בטיחות לכל מי שחשוף לסיכונים .על כל סטודנט
החשוף לעבודה במעבדות כימיות וביולוגיות לעבור מדי שנה הדרכה מקוונת של הלומדה.
הלומדה זמינה במערכת ה  , MOODLEתהליך הלמידה יבוצע באמצעות לומדה ובסיומה
על הסטודנט להבחן ולהשיג ציון עובר.
מספר הקורס לרישום במערכת .900-5-2002
לימודים מחוץ לפקולטה ולימודים בן-מוסדיים
לימודים מחוץ לפקולטה /מחלקה /ביה"ס הם קורסים או התנסויות יישומיות שהסטודנט
מבצע במוסד אחר באישור הנהלת המחלקה/בית הספר.
במחלקות השונות בפקולטה למדעי הבריאות מתקיימים לימודים קליניים  /התנסויות בהם
לומדים הסטודנטים בקבוצות קטנות באישור הנהלת המחלקה /בית הספר.
על פי הסכם בין-אוניברסיטאי רשאי סטודנט הלומד באוניברסיטה אחת בארץ לבקש
אישור לשמיעת קורס באוניברסיטה אחרת בארץ ,ובתנאי שהסטודנט הגיש בקשה לשם
כך ,ובקשתו אושרה ע"י ועדת הוראה וע"י ראש מדור מנהל תלמידים באוניברסיטה.
בכל מקרה של לימודים מחוץ לבית הספר חייב הסטודנט בכל המטלות ובכל המבחנים
הנהוגים בקורס הנדון במקום לימודיו החליפי.
לימודים מחוץ לאוניברסיטה ,אשר נלמדו באישור יקבלו את הציון עובר או השלים ולא
ישוקלל בממוצע .הנק"ז לתואר ייצבר ,אלא אם נבחן הסטודנט במחלקה בה לומד.
אין הפקולטה מתחייבת להכיר בלימודים מחוץ לפקולטה לבית-הספר/מחלקה שלא קיבלו
אישור מוקדם לימודים אלה ניתנים לרוב במקומות הפועלים בעתות חרום כמוסדות
חיוניים .מסגרות לימודים אלה יתקיימו בעתות חרום כמו בימי שגרה ,אלא אם כן ניתנה
הודעה מפורשת אחרת.


רישום לקורסים
לקראת כל סמסטר יפורסמו סדרי ההרשמה לקורסים במחשב .ניתן לבצע שינויים
)ביטול ו/או הוספה( בתקופת השינויים .אין להירשם לקורסים חופפים בזמן )מלא או
חלקי( .סטודנט שלא נרשם לקורס באתר הרישום לקורסים לא יוכל לקבל ציון באותו
קורס .סטודנט שנרשם לקורס ולא קיבל ציון ייחשב הציון כאפס ) (700בממוצע
לימודיו.
סטודנט הכותב עבודת גמר חייב להיות סטודנט פעיל באוניברסיטה בכל סמסטר עד
להגשת העבודה לשיפוט.
לסטודנט שלא ערך רישום לקורסים במחשב ,יופסקו הלימודים בגין "לא נרשם
לקורסים".
מודגש בזאת שהאחריות על מערכת הלימודים ובדיקת החובות בקורס חלה על
הסטודנט ואין בעובדה שבוצע רישום במחשב בכדי לפטור מאחריות זו.
מערכת הלימודים של הסטודנט בתום תקופת השינויים מהווה את הבסיס לחישוב
שכר הלימוד.
אין רישום או ביטול קורסים לאחר תום תקופת השינויים.
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איסור חזרה על קורסים
במידה ולמד הסטודנט קורס חובה או בחירה במסגרת אקדמית אחרת ,לא ייחשב
הקורס במסגרת החובות לתואר .בדיקה זו נעשית בעת סגירת התואר; על כן במקרה
בו מתעורר ספק יש לפנות לוועדת ההוראה של המחלקה .במקרה שהקורס הנדון
הינו קורס חובה )למעט חובה כללי לתואר( ועדת ההוראה המחלקתית  /בית ספרית
תקבע הנחיות מתאימות להתייחסות.



ביטול )ויתור( אקדמי
ניתן לבקש ביטול אקדמי של קורס גם מעבר לתקופת השינויים אולם לא יאוחר
מחודש לפני תום הסמסטר .ביטול אקדמי של קורס לאחר תום תקופת השינויים כרוך
בתשלומים נוספים ואינו משנה את היקף שכר הלימוד .סטודנט שביטל רישום לקורס
"ביטול אקדמי" אינו זכאי לגשת לבחינה גם אם קורס זה מופיע בכרטיס הנבחן.
בקיוסק המידע הקורס יופיע לסטודנט תחת הציון  - 710משמעו " ביטול אקדמי".
טופס לביטול אקדמי ניתן למצוא באתרי המחלקות בתפריט " טפסים".

שיטת הערכה


שיטת ההערכה
ציוני הקורס
הציונים בקורסים הנם בשיטה מאונית ) ,(100–0ורק במקרים חריגים ייקבע ציון
עובר/נכשל .הציונים בקורס יכולים להיקבע על בסיס המרכיבים הבאים ,כולם או מקצתם :
בחינה סופית ,תרגילים ,עבודות ,בחנים והשתתפות פעילה .הרכב הציון והתניות נוספות
יימסרו על ידי המורה האחראי לקורס כולל ציון עובר לקורס .הודעה על עדכון הציונים
הסופיים תפורסם בלוח המודעות האישי .הציונים יפורסמו באתר סריקת מחברות בחינה
ובקיוסק המידע שבאתר האינטרנט האוניברסיטאי .חובתו של הסטודנט לבדוק פרסומים
אלו .במקרים בהם לא ייבחן הסטודנט בקורס אליו הוא רשום ,יעודכן הציון ל – ) 700שווה
ערך ל –  .(0ציון זה ישוקלל בממוצע המצטבר של הסטודנט וייחשב במניין הכישלונות.
לתשומת לבך :הציונים הסופיים משמשים את המחלקות לקבלת החלטות במגוון תחומים
לכן מומלץ לבדוק עדכונים אלו באופן שוטף .הציונים הקובעים הם אלה שפורסמו על ידי
מזכירות המחלקה ,הפקולטה רשאית לשנות את אופן החישוב ומנגנון מתן הציונים.



השלמת מטלות הקורס
הדרישות והחובות החלות בכל קורס מפורטות ביחידת ההוראה – הסילבוס .פרסום
הסילבוס ייעשה בתחילת הסמסטר ולא יאוחר מתום תקופת השינויים .תכני הקורס
כפופים לשיקול דעתו של המרצה .באחריותו של הסטודנט להשלים את כל הדרישות על
פי לוח הזמנים שנקבע על ידי מרצה הקורס ,אולם לא יאוחר מתום מועדי הבחינות של
אותו סמסטר .ציוני מטלות /עבודות יפורסמו תוך חודש לכל היותר .יוצא מכלל זה הגשת
עבודת סמינר ,אותה ניתן להגיש לא יאוחר מעשרה ימים מתום מועדי ב' ,ציוני עבודה זו
יפורסמו תוך שבועיים לכל היותר ממועד ההגשה שנקבע.



כישלון בקורס
סטודנט שנכשל בקורס חובה או השלמה חייב לחזור עליו במועד הראשון בו ניתן הקורס.
סטודנט שנרשם לקורס פעם נוספת ,חייב לעמוד שנית בכל חובות הקורס .נכשל
הסטודנט שנית בקורס כנ"ל ,יופסקו לימודיו בתכנית.
סטודנט שנכשל בקורס בחירה ,רשאי לחזור עליו או ללמוד קורס בחירה חלופי.
הכישלון לא ישוקלל עם סיום התואר אלא רק בממוצעים השונים במהלך הלימודים.
סטודנט שצבר שלושה כישלונות בתכנית ,יופסקו לימודיו ,במניין הכישלונות ימנו גם
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אותם קורסים בהם לא נבחן הסטודנט )ציון  (700וכן קורסים שחזר עליהם וציונם תוקן.




נהלי האוניברסיטה והפקולטה








הפרק הכללי של השנתון האקדמי
הנחיות לכללי ציטוט אקדמי
תקנון טיפול בסטודנטים המשרתים במילואים
נוהל זכויות סטודנטיות יולדות ובשמירת הריון
נוהל הבחינות אוניברסיטאי
נוהל חשיפת בחינות פקולטי
נוהל נוכחות מרצה בבחינה פקולטי



זכות הערעור על מטלות ביניים סמסטריאליות
סטודנט רשאי לערער על ציון מטלת ביניים בודדת שמשקלה  35%לפחות ,או שכישלון בה
משמע כישלון בקורס.
מובהר שבצבר מטלות )לדוגמא מעבדות( לא תיחשב כל מטלה כמטלה בודדת.
נוהל הערעור יהיה כמפורט:
.1הגשת ערעור
סטודנט חייב להגיש ערעורו המנומק תוך שלושה ימים ) 72שעות( ,על פי הנוהג להגשת
ערעור בפקולטה ,מפרסום הציון/תאריך החשיפה.
סטודנט המערער על הציון יהיה מודע לכך שהמטלה כולה תיבדק מחדש ולא רק הסעיפים
אליהם התייחס בערעורו .לפיכך תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי ,העלאת הציון או
הורדת הציון.
.2תשובה על ערעור
המורה חייב להגיב על הערעור תוך שבוע .אם החליט המורה לשנות/לא לשנות את ציונו
של הסטודנט ,יציין מה ציון הסופי וינמק את הסיבה לשינוי/אי השינוי .השינוי יהיה תקף
לאחר אישור ראש המחלקה/ועדת הוראה או הגורם המוסמך.



זכות הערעור על עבודה מסכמת
ערעור על עבודה מסכמת )שמשקלה בקורס  30%לפחות(.
סטודנט ראשי לערער על ציון עבודה מסכמת תוך שבוע מפרסום הציונים.
המורה חייב להגיב על הערעור תוך שבועיים לכל היותר.

החלטות על מצב אקדמי ובקשות סטודנטים


פטור והכרה בקורסים
פרוט בנושא זה ניתן לראות בפרק המחלקות בשנתון.



החלטות על מצב אקדמי
בתום כל סמסטר ייבדק מצבם האקדמי של הסטודנטים:
סטודנטים שהתקבלו על תנאי – מועד ההתניה הסתיים ועמדו בתנאים ישונה מעמד
הקבלה עבורם ולא יופסקו לימודיהם.
סטודנטים שצברו עד שני כישלונות – כולל קורסים שלא נבחנו בהם יוגדר מצבם האקדמי
כלא תקין אזהרה.
סטודנטים שצברו שלושה כישלונות כולל קורסים שלא נבחנו בהם או יש להם כישלון חוזר,
ולו בקורס אחד ,יופסקו לימודיהם.
החלטות אלו מתקבלות לאחר תום מועדי הבחינות ,לפיכך קבלת ההחלטות על סמסטר א'
נעשות במהלך הסמסטר עצמו.
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אין בעובדה זו בכדי למנוע החלטה על הפסקת לימודים.
עם קבלת ההחלטה וההודעה על הפסקת הלימודים האקדמית ,יבוטלו הקורסים בסמסטר
ב' ,ולא תתאפשר השלמת הקורסים.


חופשות לימודים
סטודנט יהיה רשאי לבקש חופשת לימודים אם התקיימו בו התנאים הבאים:
 oסטודנט במצב אקדמי תקין )שאיננו מועמד להפסקת לימודים(.
 oהשלים בהצלחה לפחות שני קורסים.
 oממוצע ציוניו לפחות .70
חופשה טעונה אישור ועדת הוראה .בנוסף לעמידה בתנאים האמורים לעיל ,תשקול הועדה
כל שיקול אקדמי ומנהלי שתראה לנכון בין שיקול הנוגע לסטודנט המבקש ישירות ,ובין
שיקול הנוגע למחלקה/תכנית בה הוא לומד או לאוניברסיטה ככלל ,בטרם תאשר או תדחה
בקשה לחופשת לימודים.
הודעה בדבר דחיית הבקשה לחופשת לימודים תכלול את הנימוקים לדחייה.
חזר הסטודנט בתום החופשה יוכרו כל הקורסים שהשלים בתקופת הלימודים טרם יציאתו
לחופשה .את הבקשה לחופשת לימודים ניתן להגיש עד היום האחרון של תקופת
השינויים.
ראוי להדגיש ,כי למועד הגשת הבקשה יש השלכה על חיובי שכר לימוד ,מומלץ ביותר
לעיין בפרסומי "חשבונות סטודנטים" בפרק הדן בתקנון הפסקת לימודים וביטול הרשמה.
לא תאושר חופשת לימודים בסיום התואר אלא במקרים חריגים ,על ידי ועדת ההוראה
הפקולטית .תקופת החופשה נכללת במניין השנים לסיום התואר ולא תעלה על שנה
אחת.



הפסקת לימודים
תעשה בשל סיבות אקדמיות ,פסיקת בית דין משמעתי ,בקשת הסטודנט או בשל אי ביצוע
רישום לקורסים.
הפסקת לימודים יזומה על ידי הסטודנט
סטודנטים לתארים מתקדמים ראשים להגיש בקשה להשעיה זמנית שלא תעלה על שנה
אחת,
הבקשה טעונה אישור וועדת ההוראה המחלקתית  /בית ספרית.
במחלקות השונות יש להגיש את הבקשה עד למועד פתיחת ההרשמה לקורסים באותה
שנה /סמסטר.



זכאות לימודים
סטודנט יהיה זכאי לתואר אם השלים בהצלחה את כל חובות התואר והשיג ממוצע מצטבר
של  70לפחות .כדי להיכלל ברשימת הזכאים לשנה השוטפת ,יש להגיש את הבקשה
לסגירת התואר למכירות המחלקה לא יאוחר מהיום האחרון לחודש נובמבר בשנה זו.
עם סגירת התואר ייחתמו הפרטים האישיים והאקדמיים של הסטודנט ללא אפשרות
לשינוי.
מזכירות הפקולטה תנפיק אישור זכאות לאחר שתיבדק הזכאות האקדמית ,חובות שכר
הלימוד ואישור הוועדה המרכזת.

