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 (Ph.D.יה )השני ודוקטור לפילוסופלתואר כנית הלימודים ת .1

 בפקולטה למדעי הבריאות מתקיימות התכניות הבאות לתואר השני:

 תואר מחלקה

 (.M.PHמוסמך בבריאות הציבור ) בריאות הציבור

 (.M.Aבלימודי זקנה )מוסמך  גרונטולוגיה

 מדעי הרפואה

 (.M.Med.Scמוסמך במדעי הרפואה )

עבודות המחקר לתואר זה מתבצעות בחטיבות ובמחלקות השונות 

 בפקולטה. קיימת תכנית משולבת לתארים:

 (.Ph.D( וד"ר לפילוסופיה ).M.Dדוקטור לרפואה )

 (.M.Med.Sc( ומוסמך במדעי הרפואה ).M.Dדוקטור לרפואה )

 (.M.H.A) מוסמך בניהול מערכות בריאות ול מערכות בריאותניה

 (.M.Nמוסמך בסיעוד ) סיעוד

 (M.P.T./M.Sc.P.Tמוסמך בפיזיותרפיה ) פיזיותרפיה

 (.M.Scמוסמך ברוקחות קלינית קהילתית וניהול רגולטורי ) רוקחות

 מוסמך ברפואת חרום ).M.EM) רפואת חירום

 

 תקנות הלימודים .2

לדעת את כל התקנות וההוראות המפורטות להלן ואלו שתתפרסמנה על  /יתשל הסטודנט /החובתו

. /העל תכנית הלימודים שלו י/תאחרא /יתידי הגופים המוסמכים במהלך שנת הלימודים. הסטודנט

 אין ברישום לקורסים בכדי לפטור מאחריות זו.

כללים, בתקנות ובתכניות ועדת הוראה פקולטית שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים ב

 .הלימודים כפי שתמצא לנכון

 

 חובות וזכויות הסטודנט/ית 2.1

לקבל בתחילת כל סמסטר מידע מפורט על הלימודים הצפויים.  /תזכאי /יתהסטודנט 2.1.1

נושאי ההוראה בקורסים השונים, מטלות, ובה: מידע זה כולל תכנית לימודים מפורטת 

הלימודיות חופשות ומערכת שעות לפעילויות חומר קריאה חובה ומומלץ, לוח זמנים, 

קריטריונים להערכה ומשקלם היחסי )בנקודות זכות( של כל השונות, שיטות הערכה, 

 קורס ופעילות.  

לקבל הערכה שוטפת על הישגיו/ה ותפקודו/ה בכל תחומי  /תזכאי /יתהסטודנט 2.1.2

 הלימודים. 

לימודים ואישור זכאות לתואר,  לקבל גיליון ציונים מפורט, אישורי /תזכאי /יתהסטודנט 2.1.3

בכפוף לנוהלי האוניברסיטה שיהיו נהוגים באותה עת ועל פי בקשתו/ה באמצעות אתר 

 האוניברסיטה. 

לייצוג במוסדות בית הספר על ידי נציגים שייבחרו או ימונו על ידי  /תזכאי /יתהסטודנט 2.1.4
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ן: ועד שנה לכל הכיתה, על ידי מליאת הסטודנטים או על ידי האגודה שלהלן, כדלהל

 כיתה, ועדת הוראה. 

סטודנט/ית שחש/ה עצמו/ה נפגע/ת מהתנהגות מורה כלפיו/ה, זכאי לבירור ענייניו בפני  2.1.5

 ועדת השנה. 

סטודנט/ית המבקש/ת לערער על החלטה שהתקבלה בעניינו/ה זכאי/ת להיפגש על פי  2.1.6

ל בית הספר בקשתו/ה עם חברי ועדת השנה, ראשי המחלקות, יו"ר ועדת הוראה, מנה

ודיקן הפקולטה בכל נושא ועניין, לרבות תלונה על חבר סגל או מדריך. פגישה עם כל דרג 

 מותנית במיצוי ההליכים בדרג הקודם לו. 

הספר רשאי/ת הסטודנט/ית להגיש בקשה לקבלת מקום -בחלק מהמחלקות/בתי 2.1.7

התנסות קלינית, אם זו נעשית מחוץ לבאר שבע, על פי החלטת הפקולטה )ראה הפרק 

 הרלוונטי במחלקה/ ביה"ס(. 

סטודנט/ית זכאי/ת למלגות והטבות הניתנות לסטודנטים באוניברסיטה בכלל  2.1.8

באותם התנאים ועל פי קריטריונים הנהוגים באותה ובפקולטה למדעי הבריאות בפרט, 

 עת. 

הספר בהם מתקיימות התנסויות מחוץ למוסדות בית הספר, על פי הנוהל -במחלקות/בתי 2.1.9

המקובל בפקולטה, מקום מגוריו/ה ובקשותיו/ה של הסטודנט/ית יובאו בחשבון בעת 

אות נסיעה קביעת מקום ההתנסות. הסטודנט/ית לא יהיה/תהיה זכאי/ת להחזר הוצ

ושהייה במקום ההתנסות. הפקולטה תנסה לסייע לסטודנטים המתקשים במימון 

 שהייתם בהתנסות על פי שיקוליה ויכולתה. 

 

 מבנה הלימודים  2.2

ללא עבודת קליני )למסלול ( ועם עבודת גמר(הלימודים בתואר השני מתחלקים למסלול מחקרי 

שאינם מזכים בנקודות זכות, מקצועות חובה  . תכנית הלימודים כוללת מקצועות השלמה(גמר

ומקצועות חובה מתקדמים, מקצועות בחירה, סמינר מסכם לתלמידי המסלול )ראה שנתון 

 (.ותקנון עבודת גמר בדבר מבנה הלימודים הספר-/ביתהמחלקה

 

 משך הלימודים  2.3

וחנוך רפואי, ספרית תהיה רשאית להמליץ בפני סגן דיקן להוראה -ועדת הוראה מחלקתית/בית

הספר להגיש את הבקשה לסגן -/בית/ית. על המחלקהשל הסטודנט /העל הארכת משך לימודיו

בכל מקרה,  הדיקן להוראה ולחינוך רפואי, לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הסמסטר.

שנים ממועד תחילתם. במסלול ללא עבודת  5תקופת הלימודים במסלול המחקרי לא תעלה על 

 שנים ממועד תחילתם. 2גמר תקופת הלימודים לא תעלה על 

 

 חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות 2.4

 חדשיםלעולים עברית  14.2.

 ית/בידיעון ההרשמה ללימודים. ככלל, סטודנט /הלבדוק את חובותיו/ית על הסטודנט

במבחן הפסיכומטרי בשפה שאינה  נ/האת לימודי התיכון בארץ ו/או שנבח מ/השלא סיי
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בלימודי עברית עד לרמת פטור, או להיבחן במבחן יע"ל של המרכז הארצי  /תעברית, חייב

 לבחינות.

במעמד הקבלה, מחייבת השלמה  /יתרמת השלמת לימודי עברית שנקבעה לסטודנט

עד לתאריך היעד שנקבע. אי השלמת החובה בזמן, תביא להפסקת לימודי 

 לאלתר. /יתהסטודנט

 יסוניםח 24.2.

במחלקות השונות בפקולטה למדעי הבריאות קיימת דרישה מטעם משרד הבריאות 

 השלמת החיסונים מתאפשרת בהתאם לנהלי והנחיות להשלמת חיסונים לסטודנטים.

החיסונים המעודכנים באתר הפקולטה. אי השלמת החיסונים בפרק הזמן שנקבע, יביאו 

  חיסונים הנחיותלהפסקת לימודים לאלתר. 

 דה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מיניתלומ 34.2.

מציגה את מכלול הרבדים של החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית ומטרתה הלומדה 

, בכל רמות /יתלסייע בצמצום התופעה. ביצוע המטלה הינו חובה שעל כל סטודנט

 ללומדה קישורית התואר, להשלים במהלך השנה הראשונה ללימודים. 

/ית אי השלמת חובה זו עד סוף שנה א' ללימודים, תביא להפסקת לימודי הסטודנט

 .לאלתר

 

 רישום לקורסים 2.5

 רישום לקורסים 15.2.

ניתן רישום לקורסים לסמסטר הקרוב.  ומועדי הנחיותלקראת כל סמסטר יפורסמו 

אין להירשם לקורסים חופפים בזמן  לבצע שינויים )ביטול/הוספה( בתקופת השינויים.

לקורס באתר הרישום לקורסים  מ/השלא נרש /יתסטודנט )חפיפה מלאה או חלקית(.

רישום ממוחשב לקורסים,  כ/האשר לא ער /יתסטודנט קורס.אינו/ה זכאי/ת להשתתף ב

 מ/השם לקורס ולא השליאשר נר /יתסטודנט בגין אי רישום לקורסים. /היופסקו לימודיו

מודגש בזאת  .'שתתףלא ה'משמעו  – 700ציון  /תקבללות הקורס יקבלאת מט

. בלבד /יתשהאחריות על מערכת הלימודים ובדיקת החובות בקורס חלה על הסטודנט

לא יתאפשר רישום אין בעובדה שבוצע רישום במחשב בכדי לפטור מאחריות זו. 

מערכת הלימודים לתשומת ליבך,  לאחר תום תקופת השינויים.או ביטול, לקורסים 

  בתום תקופת השינויים מהווה את הבסיס לחישוב שכר הלימוד.

 ביטול )ויתור( אקדמי 25.2.

אולם לא יאוחר מחודש לבקש ביטול אקדמי של קורס גם מעבר לתקופת השינויים  ניתן

. ביטול אקדמי של קורס לאחר תום תקופת השינויים כרוך לפני תום הסמסטר

רישום  /השביטל /יתו משנה את היקף שכר הלימוד. סטודנטבתשלומים נוספים ואינ

 /יתלגשת לבחינה. בקיוסק המידע האישי הקורס יופיע לסטודנט /תזכאי /הלקורס אינו

 , אולם בתדפיס הלימודים הרשמי קורס זה לא יוצג.'ביטול אקדמי' – 710תחת הציון 

 .'טפסים'תחת תפריט / בתי הספר טופס לביטול אקדמי ניתן להוריד באתרי המחלקות 

 איסור חזרה על קורסים 35.2.

קורס חובה או בחירה במסגרת אקדמית אחרת, לא ייחשב  /האשר למד /יתסטודנט

https://in.bgu.ac.il/fohs/Pages/vaccins_info.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shp-software.aspx
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במעמד הרישום לקורסים הקורס במסגרת החובות לתואר. בדיקה זו נעשית 

 מ/הרשו /יתוזאת בכדי לוודא כי תכנית הלימודים אליה הסטודנט הספר-/ביתבמחלקה

הספר תפנה לוועדת -מזכירות המחלקה/ביתבמקרה בו מתעורר ספק מבוצעת במלואה. 

 .לקבלת הנחיות ללימוד קורס חלופי פריתס-ביתההוראה המחלקתית/

 

 הכרות ופטורים בקורסים 2.6

 הכרה

הכרה בקורס מזכה בנקודות זכות תינתן אך ורק בגין קורס שנלמד בתכנית לתואר שני במוסד 

בנגב(, לא מומש  גוריון -בןצה להשכלה גבוהה )לרבות אוניברסיטת עידי המו אקדמי מוכר על

וציונו  או גבוה יותר, הספר בהקיף זהה-לתכנית הלימוד במחלקה/בית ילתואר, נמצא רלוונט

ות הלימוד לתואר שני קיימת מגבלה על ניבכל אחת מתכ הספר.-עומד בדרישות המחלקה/בית

 .(נטיווהרלהספר -ון המחלקה/ביתת)יש להתעדכן בשנ מספר הקורסים שניתן להכיר בהם

וחינוך  האדיקן להור גןאישור סו ספרית-יתטעונה אישור ועדת הוראה מחלקתית/בההכרה 

 רפואי.

הספר מקבלים את תכני הלימוד בקורס -הכרה בלימודים קודמים משמעה: המחלקה/בית

 .חלופי ללא צורך בהשלמה / לימוד קורסהנדון שנלמדו במחלקה אחרת 

 .לא ניתן לקבל הכרה על הכרה בין לימודים קודמים

שנים ממועד לימודו  5הפקולטה למדעי הבריאות מאפשרת הכרה בקורס שנלמד בטווח של עד 

הספר השונים, בהתאם לפרסום -עד למועד הגשת הבקשה. החרגות קיימות במחלקות/בתי

 בשנתון.

 

 פטור

ללמוד קורס אחר  /יתהמחייב את הסטודנטהינו סוג של הכרה בלימודים קודמים,  פטור

וזאת על מנת להשלים את מכסת הנק"ז הנדרשות  במקום הקורס שבגינו התקבל הפטור

 לתואר. 

ך ורק בגין קורס שנלמד בתכנית לתואר שני במוסד אקדמי מוכר על ידי נתן אייבקורס פטור 

 בנגב(, לא מומש לתואר, נמצא רלוונטי  גוריון -בןת אוניברסיטת המועצה להשכלה גבוהה )לרבו

ספר בהיקף זהה או גבוה יותר, וציונו עומד בדרישות -לתכנית הלימוד במחלקה/בית

 הספר.-המחלקה/בית

 לא ניתן לקבל פטור על פטור בגין לימודים קודמים.

 

 נקודת זכות )נק"ז( להכרה/פטור

חייבת להיות שוות ערך או גדולה יותר מנק"ז הקורס עליו  הזכות שאושרה בגין קורס, נקודת

 מבוקשת ההכרה/פטור.

 

 דיווח הכרה/פטור

 מקבל הכרה בנק"ז ובציון. –גוריון -קורס שנלמד באוניברסיטת בן

-600מקבל הכרה בנק"ז ללא ציון ) –קורס שנלמד במוסד אקדמי אחר המוכר ע"י המל"ג 
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 "פטור"(.

 

 להכרות ופטורים בקשותהגשת 

 עד למועד תחילת ,הספר-שירות למזכירות המחלקה/ביתי בקשות לפטורים והכרות יש להגיש

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס ייעודי, בצירוף תדפיס  תקופת השינויים לסמסטר הנדרש.

 /הבקשה וטרם קיבל /האשר הגיש /יתסטודנט לימודים וסילבוס הקורס בגינו מבוקש הפטור.

ישום לקורס/ים והשלמת הדרישות עד לקבלת בר /תאישור להכרה/פטור עבור הקורס/ים, חייב

 האישור במידה שיתקבל.

 

 הערכהכלי  .3

 ציוני הקורס 3.1

(. במקרים חריגים ייקבע ציון עובר/נכשל, 0-100הציונים בקורסים הינם בשיטה מאונית )

השלים/לא השלים; הציונים בקורס יכולים להיקבע על בסיס המרכיבים הבאים, כולם או 

חלקם: בחינה סופית, תרגילים, עבודות, בחנים והשתתפות פעילה. הרכב הציון והתניות נוספות 

רצה לא יאוחר מהשבוע הראשון של תקופת השינויים, על ידי המיפורסם מפורטות בסילבוס ש

. הודעה על עדכון הציונים הסופיים תפורסם בלוח המודעות האישי. הציונים בכל סמסטר

יפורסמו באתר סריקת מחברות הבחינה ובקיוסק המידע שבאתר האינטרנט האוניברסיטאי. 

 .הלבדוק פרסומים אל/ית של הסטודנט /החובתו

 -, יעודכן הציון למ/הרשו /היאבקורס אליו הוא/ית הסטודנט /תיבחןבהם לא ייבחן במקרים

)ציון זה ישוקלל בממוצע המצטבר של הסטודנט ' 0ל 'שווה ערך  'השתתףלא 'משמעו  700

 .(וייחשב במניין הכישלונות

תחומים, לתשומת ליבך, הציונים הסופיים משמשים את המחלקות לקבלת החלטות במגוון 

באופן שוטף. הציונים הקובעים הם אלה שפורסמו על ידי  הלכן מומלץ לבדוק עדכונים אל

. הפקולטה רשאית לשנות את אופן החישוב ומנגנון מתן הספר-/ביתמזכירות המחלקה

 הציונים.

 

 מטלות הקורס 3.2

הדרישות והחובות החלות בכל קורס מפורטות בסילבוס. פרסום הסילבוס יעשה בתחילת 

תקופת השינויים. תכני הקורס כפופים לשיקול דעתו מהשבוע הראשון של הסמסטר ולא יאוחר 

להשלים את כל הדרישות על פי לוח הזמנים שנקבע  /יתשל הסטודנט /השל המרצה. באחריותו

 לא יאוחר מתום מועדי הבחינות של אותו סמסטר.  על ידי מרצה הקורס, אולם

יוני מטלות/עבודות יפורסמו תוך חודש לכל המאוחר. יוצא מכלל זה, הגשת עבודת סמינר, צ

ים אותה ניתן להגיש לא יאוחר מעשרה ימים מתום מועדי ב'. ציוני עבודה זו יפורסמו תוך שבועי

 לכל היותר ממועד ההגשה שנקבע.

 

 םכישלונות בקורסי 3.3

במידה שסטודנט/ית חזר/ה על קורס לצורך שיפור הציון האחרון בכל קורס הוא הציון הקובע. 

ן בקורס הראשון לא ישוקלל לתואר. כלל זה תקף גם כאשר אושר קורס ציון, כלל זה תקף. הציו
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 חלופי. 

 או השלמה כישלון בקורס חובה

 רס במועד הראשון בו הואור על הקולחז /תחייב /תהיהיהיהסטודנט/ית שנכשל/ה בקורס, 

, יופסקו זה בקורסבמידה שהסטודנט/ית נכשל/ה שנית מתקיים ולעמוד בכל חובות הקורס. 

 .בתכנית /הלימודיו

 כישלון ביותר מקורס אחד חובה או השלמה

, יופסקו לימודיו בהתאם למספר ו/או יותר בשני קורסים שונים /הנכשלבמידה שסטודנט/ית 

 הספר(.-הספר )יש להתעדכן בשנתון המחלקה/בית-המותר במחלקה/בית תהכישלונו

 ./השלושה כישלונות בתכנית הלימודים, יופסקו לימודיו/ה שצבר /יתסטודנט

(, וכן קורסים 700)ציון  /יתהסטודנט נ/הימנו גם אותם קורסים בהם לא נבח הכישלונותבמניין 

 עליהם וציוניהם תוקנו. /השחזר

 בחירה בקורסכישלון 

לחזור על הקורס או ללמוד קורס בחירה חלופי. הכישלון לא /ת רשאי/תהיה יהיה /תהסטודנט

 ישוקלל בממוצע עם סיום התואר, אלא רק בממוצעים השונים במהלך הלימודים.

 

 זכות הערעור על מטלות ביניים 3.4

בפרק הכללי של יש להתעדכן זכות הערעור על מטלות ביניים הניתנות במהלך הסמסטר, 

  השנתון לשנת תשפ"א

 

 זכות הערעור על עבודה מסכמת  3.5

 /תרשאי /תהיהיהיה /יתלפחות. הסטודנט 30%עבודה מסכמת הינה עבודה שמשקלה בקורס 

להגיב לערעור תוך שבועיים  על המרצהלערער על ציון העבודה תוך שבוע מיום פרסום הציונים. 

 היותר.לכל 

 

 הגשת בקשה למועדים מיוחדים 3.6

 /תרוע מזכה לאירוע מיוחד, נדרשיהחל מסמסטר ב' תש"ף, כל סטודנט/ית בעלי א

מועד מיוחד במערכת הייעודית. יש לצרף מסמכים רלוונטיים  לאישורלהגיש בקשה 

בהתאם. הטיפול בבקשות מתקיים במחלקת האם של הסטודנט/ית למעט עבור קורסי 

 .(/ית למחלקהאנגלית כשפה זרה )הטיפול נעשה ישירות בין הסטודנט

 

 עמד אקדמי וזכאות לתוארמ .4

 מעמד אקדמי 4.1

 לתואר שני יהיה אחד מהבאים:/ית שהתקבל/ה המעמד האקדמי עבור סטודנט

 "לקורסי /ת נדרש /הבדרישות הקבלה לתכנית ואינו /השעמד /יתסטודנט – "מן המניין

 השלמה או קורסי בסיס.

 "בדרישות הקבלה אך  /השעמד סטודנט/ית – "חייב בקורסי השלמה או בסיס – מן המניין

https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shnaton.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/shnaton.aspx
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 בקורס השלמה/בסיס אחד לפחות. /תחייב

 " לתכנית הלמודים  /השהתקבל /יתסטודנט – "חייב בקורסי השלמה/בסיס – המנייןלא מן

לעמוד בתנאי הקבלה שהציבה התכנית במידה  /תבמעמד זה חייב /ית. סטודנט/הכחריג

/ה יופסקו לימודיו - ולא ",מן המניין"ישתנה ל /הבתנאי הקבלה במלואם, מעמדו /השעמד

 בתכנית.

 

  החלטות על מצב אקדמי 4.2

 /השהתקבל /יתסטודנט. /יתהאקדמי של הסטודנט /הבובדק מציבסיום כל סמסטר י 4.2.1

 /הועמדבמעמד "לא מן המניין" )כולל תנאי השלמה( ומועד ההתניה הסתיים, 

 /הבמידה שלא עמד"מן המניין".  -ל /הבתנאי הקבלה, ישונה מעמדו /יתהסטודנט

 ./הבהתניות יופסקו לימודיו

 /ה(, יוגדר מצבונ/השלונות )לרבות קורסים בהם לא נבחיכ 2עד /ה שצבר/ית טודנטס 4.2.2

 .אזהרה" –האקדמי כ"לא תקין 

)כולל קורסים ספר -בהתאם להתניות כל מחלקה/ביתכישלונות  /השצבר /יתטודנטס 4.2.3

. החלטות /הכישלון חוזר ולו בקורס אחד, יפוסקו לימודיו /לה, או יש לונ/הבהם לא נבח

סמסטר א' תעשה  בתום מועדי הבחינות משמע, קבלת ההחלטות בגיןאלו מתקבלות 

אין בעובדה זו על מנת למנוע החלטה על הפסקת לימודים(. עם קבלת במהלך סמסטר ב' )

טר ב' ולא סדים אקדמיים, יבוטלו הקורסים בסמהודעה על הפסקת לימוהההחלטה ו

 תתאפשר השלמת קורסים. 

 

 לימודים חופשת 4.3

 לימודים חופשת 4.3.1

שלא תעלה על לבקש חופשה במהלך תקופת הלימודים לתואר,  /תרשאי /יתנטסטוד

 אם התקיימו שלושת התנאים הבאים יחד:, שנה

 ב אקדמי תקין )אינו מועמד להפסקת לימודים(.במצ /האנמצ 

 קורסים. 2בהצלחה לפחות  מ/הליהש 

 הספר או -במחלקה/ביתהמבוקש המינימלי עומד על ממוצע הציונים  /הוצע ציוניוממ

 תכנית הלימודים.

ספרית. בנוסף לעמידה בתנאים -החופשה טעונה אישור ועדת הוראה המחלקתית/בית

האמורים לעיל, בטרם תאשר או תדחה את הבקשה לחופשת לימודים, תשקול הוועדה 

 /יתכל שיקול אקדמי ומנהלי שתראה לנכון, בין אם שיקול הנוגע ישירות לסטודנט

או  /תלומד/היא ל הנוגע למחלקה או התכנית בה הואובין אם שיקו, /תהמבקש

ם החופשה יוכרו כל הקורסים , בתו/הללימודיו /יתהסטודנט /החזר לאוניברסיטה.

בקשה לחופשת לימודים ניתן  לחופשה. /הבתקופת הלימודים טרם יציאתו מ/השהשלי

 /תהחוזר סטודנט/ית .בכל סמסטר יום האחרון של תקופת השינוייםללהגיש עד 

בדרישות לתואר על פי הדרישות להשלמת התואר במחזור  /תחייב/תהיה מחופשה יהיה

 .תקופת החופשה תיכלל במניין השנים לסיום התואר לאחר החופשה. /האליו חזר
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למועד הגשת הבקשה יש השלכה על חיוב שכר הלימוד. מומלץ לעיין בפרסומי מדור 

בתקנות הפסקת לימודים וביטול הרשמה. לא תאושר  חשבונות סטודנטים, בפרק הדן

 חופשת לימודים בסיום התואר, אלא במקרים חריגים, על ידי ועדת הוראה פקולטית.

 הפסקת לימודים 23.4.

-לבין המחלקה/בית /יתהפסקת לימודים הנה הפסקה של ההתקשרות בין הסטודנט

, על ידי /יתעל ידי הסטודנט . הפסקה זו יכולה להיות יזומה/תלומד /היאהספר בהם הוא

בשל ספרית או הפקולטה, -ועדת משמעת, על ידי ועדת הוראה מחלקתית או על ידי בית

 :הדרישות הבאותאחת או יותר מאי השלמת 

 .דרישות אקדמיות 

 .רישום לקורסים 

 .תשלום שכר לימוד 

 לומדה להכרת כגון חובות אקדמיות אוניברסיטאיות בזמן המוקצה לכך ) השלמת

וחיסונים במידת הצורך, או כל חובה אחרת  החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית

  שנקבעה במעמד הקבלה(.

 וכן בשל התנהגות בלתי הולמת.

 חזרה ללימודים 33.4.

 לדאוג להירשם  /יתעל הסטודנט /הפסקת לימודים,בתום חופשת הלימודים

במועדים המיועדים לכך, באמצעות טופס הרשמה, דרך מדור רישום, לאוניברסיטה 

 ./הלקראת שנת הלימודים והסמסטר בהם אמור לחדש את לימודיו

 לתואר על פי דרישות הלימוד של  /הלהשלים את לימודיו /תידרשיידרש /יתהסטודנט

 ./העם חזרתו /השנת החוזה אליה חבר

 היופסקו לימודיו –מחופשת לימודים במועד שנקבע  /תחזוריחזור שלא /יתסטודנט/ 

 לתר.לא

 

 בסיום הלימודים וזכאות לתואר הישגיםהערכת  .5

/ה בהצלחה את כל חובות התואר ועמד מ/הלתואר אם השלי /תזכאי /תהיהיהיה /יתסטודנט

 ספר.ה-מחלקה/ביתההמתבקש על ידי מוצע המצטבר במ

בד שניתן נק"ז לתואר: לא ניתן לצבור נק"ז מעבר לדרישות התואר למעט מקרים חריגים ובלהסך 

 הספר.-אישור המחלקה/בית

( יש להגיש את הבקשה לסגירת "אפעל מנת להיכלל ברשימת הזכאים לשנה השוטפת )בוגרי תש

 -לאחר מועד זה, ועד ל /החובותיו /תסייםמי שיסיים .31.12.2020התואר לא יאוחר מיום 

יערך בטקס ש /תקבללאישור זכאות לתואר ואת התעודה יקבל /תזכאי /תהיה, יהיה31.12.2021

 (.בבשנה שלאחר מכן )בוגרי תשפ"

לשונית ולשם -דו מוסמךהפקולטה למדעי הבריאות תנפיק תעודת  פ"אהחל משנת הלימודים תש

להצהיר על השם הלועזי שיופיע בתעודת  /תמתבקש /יתכך, במעמד סגירת התואר הסטודנט

 )עם בהצהרה או צילום דרכון בתוקף(. /תהמוסמך

ישור זכאות לאחר שתיבדק הזכאות האקדמית, חובות שכר לימוד מזכירות הפקולטה תנפיק א
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 וקבלת אישור הוועדה המרכזת.

לשנות אף פרט מן הפרטים המשמשים להנפקת  /יתהסטודנט/תוכל עם סגירת התואר לא יוכל

 התעודה ו/או אישור הזכאות לתואר.

 

   נהלי האוניברסיטה והפקולטה .6

 הפרק הכללי של השנתון האקדמי

 הנחיות לכללי ציטוט אקדמי

  תקנון טיפול בסטודנטים המשרתים במילואים

 נוהל זכויות סטודנטיות יולדות ובשמירת הריון 

 (12/2008)מעודכן נוהל בחינות אוניברסיטאי 

  אמות פקולטיות(חידודים לנוהל בחינות )הת

 נוהל קבלת פרסי לימודים 

 

https://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx
https://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/reserve.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
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