
 קנון הפקולטהת
 
י ועדת ההוראה "התקנו. נקבע ע. רק זה כולל את תקנו. הפקולטה לאמנויות ואת ההנחיות לתלמידפ

 .והקבלה של הפקולטה
 
 חולת התקנו"ת
התקנו. החל על התלמיד הוא התקנו. המתפרס7 בידיעו. השנה השוטפת וכ. תקנות המתפרסמות  .1

 .בהודעות ובחוזרי7
 .אלא א7 נאמר בה. אחרת, ללא תלות בשנה בה החלו ללמוד, ל כל התלמידי7תקנות חדשות חלות ע .2
 .בנוס9 על תקנו. הפקולטה חלי7 על התלמיד הנחיות החוג בו הוא לומד .3
 .כולל תלמידי פקולטות אחרות הלומדי7 בה, התקנו. חל על כל תלמידי הפקולטה .4
. בפניות מיוחדות הקשורות לתקנו. ועדת ההוראה של הפקולטה היא הגו9 היחיד המוסמ: לדו .5

 .ולהנחיות הקיימות
 
 חולת תכניות לימודי(ת
תכנית הלימודי7 המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בידיעו. השנה בה החל התלמיד  .1

 .במסלול הלימודי7 בו בחר, ללמוד בחוג
ה החל ללמוד בחוג הלימודי7 חלה עליו חובת תכנית הלימודי7 של השנה ב, תלמיד המחלי9 חוג לימוד .2

 ).ולא של השנה בה החל ללמוד בפקולטה(החדש 
 
 :כנית הלימודי7 של כל תלמיד מוגדרת באמצעות המושגי7 הבאי7ת
 .     כלל הדרישות הלימודיות של החוג לצור: קבלת תואר>סלול מ
' קורסי שנה א: לדוגמה(לי מכנה משות9 המסגרת היא קבוצת קורסי7 בע.   כל מסלול יכיל מסגרת או מסגרות אחדות>סגרת מ

 ).'קורסי בחירה וכו', קורסי חובה שנה ב', המהווי7 תנאי מעבר לשנה ב
 
לא נית. להזי. למחשב קורס (כל קורס שאליו נרש7 התלמיד חייב להשתב= באחת המסגרות . י קוד מספרי"ל מסגרת מזוהה עכ

 ). שלגביו לא צויי. שיו: למסגרת
חייב לציי. על גבי טופס הרישו7 את קוד המסגרת אליה הוא מעוניי. לשיי: את , ס מחו= לחוג הא7 שלולמיד הנרש7 לקורת

 . הקורס
 
 ישו( לקורסי( ר
הזמנה אישית לרישו7 תישלח לתלמידי7 . לפני כל תחילת שנת לימודי7 מתקיי7 רישו7 לקורסי7 .1

 הלימוד במועד לא יוכלו להירש7 תלמידי7 אשר לא יסדירו את שכר. שסידרו את שכר הלימוד כנדרש

 .לקורסי7
שילמו שכר לימוד ולא קיבלו הזמנה עד שבועיי7 לפני , תלמידי7 שקיבלו הודעת קבלה ממשרד הרישו7 .2

 .מתבקשי7 להתקשר ע7 מזכירות החוג, תחילת הלימודי7
7 מקרה לא בשו. יבצע את הרישו7 באמצעות אד7 אחר, תלמיד שאינו יכול להירש7 במועד שנקבע לו .3

 .תאושר הקדמה במועד הרישו7 שנקבע
 
 נחיותה
 א"ל תשס"לשנה 1' חובה על התלמיד להציג שובר חתו( של תשלו( מס, בואו לרישו(ב
 
א יתבצע הרישו7 לקורסי7 בפקולטה לאמנויות באחד מהאופני7 הבאי7 וכל "חל משנת הלימודי7 תשסה

 :ועדהתלמיד יקבל לביתו מידע אישי לגבי אופ. ההרשמה ומ
 
בה התלמיד יזי. למערכת ממוחשבת את הקורסי7 בה7 הוא מבקש , )bidding ("מכרז"שיטת ה .1

לרשות כל תלמיד יעמוד סכו7 של נקודות ": מכירה הפומבית"להשתת9 והשיבו= ייעשה בשיטת ה

בשיבו= לקורס יועדפו תלמידי7 שיקצו את מספר . שאות. הוא יקצה בהתא7 להעדפותיו לכל קורס

הזנת . בקורס יוכל התלמיד לראות על מס: הנתוני7 את מגבלת המקומות. דות הגבוה ביותרהנקו

>המכרז תיעשה באמצעות האינטרנט מבית התלמיד או ממעבדת המחשבי7 של הפקולטה בבניי. דה

 :בוטו. בכתובת



 http://www.ims.tau.ac.il/info  אוhttp://www.ims.tau.ac.il/bidding 
 

 !כרז מחייב  את התלמיד להצטייד בקוד המענה הקולי שלוישו7 בשיטת המר 
 
בה כל תלמיד יקבל לביתו כמה אפשרויות לבחירת תכנית לימודי7 מלאה ומובנית והוא  ,שיטת המנות .2

לאחר מילוי הטפסי7 יחזיר אות7 התלמיד למזכירות החוג . יבחר את האפשרות המתאימה לו ביותר

 .במועד שייקבע
 
י המידע המתפרס7 בידיעו. "בה יכי. לעצמו התלמיד מערכת שעות עפ ,הרגילהשיטת הרישו(  .3

למקרה שקורסי7 , מומל= לתלמיד להכי. מערכות לימודי7 חלופיות לפני בואו לרישו7. הפקולטה

 . אליה7 תכנ. להירש7 יתמלאו עד הגיע תורו לרישו7
 
למיד מתבקש להתייחס לתאריכי הת. שומת לב התלמיד מופנית ללוח הבחינות המתפרס7 בידיעו. זהת

 .הבחינות בעת קביעת תכנית הלימודי7
א7 לא חלו שינויי7 , לפני כניסתו לחדר הרישו7, ל התלמיד לבדוק על לוח המודעות של חוג לימודיוע

 . במערכת השעות שפורסמה בידיעו.
י7 בה7 ישתת9 בטופס יש לרשו7 את כל הקורס. מקבל כל תלמיד טופס רישו7 לקורסי7, בואו לרישו7ב

הדבר יבטיח קליטה . על התלמיד להקפיד ולמלא את כל הפרטי7 והסימולי7 הנדרשי7. באותה שנה

 .מהירה ותקינה של הנתוני7 במחשב
 .ת טופס הרישו7 ימסור התלמיד אישית להזנה במוקד ההזנהא
ע7 קבלת . 7תלמיד ימתי. במוקד ההזנה עד לקבלת פלט מחשב הכולל רשימת הקורסי7 אליה7 הוא נרשה

במקרה של טעות . י בדיקת פלט המחשב"הפלט יאמת את קליטת הרישומי7 בו לעומת טופס הרישו7 ע

למיד שייצא מחדר הרישו( הצהיר בכ9 שהרישו( ת. על התלמיד לפנות למזינה לתיקו., בנתוני הפלט

 יבדוק ,שימנע הפקת פלט מייד ע7 תו7 הרישו7, במקרה של שיבוש בעבודת המחשב .נקלט כהלכה

 .התלמיד את הפלט בשלב מאוחר יותר
 . לא יוכרו לימודיו באותה שנה, למיד שלא ימסור להזנה את טופס הרישו7 לקורסי7 כנאמר לעילת

תלמיד המתקבל לאחד מחוגי הפקולטה ולא ביצע רישו7 לקורסי7 כמתחייב על פי ההנחיות  •

 . לא ייחשב כתלמיד החוג, המפורטות
לא ,  קבוצה אליה7 לא נרש7 בתהלי: הנדרש כפי שפורט לעילתלמיד שהשתת9 בקורס או •

הוספת ש7 תלמיד ברשימות הנוכחות על ידי המורה . יהיה זכאי לגשת לבחינה של קורס זה

או מת. אישור על ידי המורה להצטרפות לקבוצה שלא בתאו7 ואישור מזכירות החוג אינ7 

 .מהווי7 רישו7 לקורס
מתבצעי7 ) הוספת קורס, החלפת קבוצה(הלימודי7 רישו7 מאוחר ושינויי7 במערכת  •

לא נית. להירש7 . בפקולטה לאמנויות ובאמצעות האינטרנט רק בשבוע השני של הסמסטר

 .לקורסי7 או לבטל רישו7 לאחר מועד זה
נית. לבצע שינויי7 במערכת , ורק בכאלה שבה7 ישנ7 שיקולי7 אקדמיי7, במקרי7 מיוחדי7 •

כל שינוי . א: לא יאוחר מתו7 השבוע השלישי של הסמסטר, ל"הלימודי7 לאחר המועד הנ

 .ברישו7 בשבוע זה יחויב בתשלו7
חל על התלמיד תקנו. הפקולטה והחוג הנותני7 , בכל הנוגע להשתתפות בקורסי7 או בבחינה •

על תלמידי פקולטות אחרות . הוא הדבר ג7 באשר לתהליכי הרישו7 לקורסי7. את הקורסי7

 .נותנת הפקולטה לאמנויות חל תקנו. הפקולטה לאמנויותהמשתתפי7 בקורסי7 ש
אי , היעדרות של תלמיד מקורס אליו נרש7. התלמיד חייב להיות נוכח בכל השיעורי7 •

לא  "260או " לא השלי7 חובותיו "250תגרור קביעת ציו. , השתתפות ואי ביטול הרישו7 בו

 .וקורס זה לא ייכלל במניי. הקורסי7 לקראת התואר, "נבח.
 
 :תשומת לבל
לתלמיד אשר יימצא רישו( . חל איסור מוחלט להירש( לקורסי( ששעות ההוראה שלה" חופפות *

 .יבוטלו הקורסי( באופ" אקראי וללא התראה, לקורסי( חופפי( בתו( הרישו( המאוחר
 .ל בגי" הקורס"יחויב בשכ, תלמיד שהפסיק השתתפות בקורס ולא ביטל את הרישו( *



 
 
 ח"ל תשנ"לתואר ראשו" החל משנהיק; לימודי( ה
 :הל. החלטות הוועדה המרכזת בנושא חלקיות לימודי7ל
, ע7 זאת. אביב היא תכנית לימודי7 מלאה>מתכונת הלימודי7 הרגילה לתואר ראשו. באוניברסיטת תל"

>נית. יהיה ללמוד לימודי7 חלקיי7 בהיק9 שלא יקט. מ, בחוגי7 בה7 אי. חובה ללמוד לימודי7 מלאי7

50%. 
יפנה בבקשה מראש לוועדת ההוראה , 50%>אשר מסיבה כלשהי יבקש ללמוד בהיק9 הקט. מ, למידת

 . החוגית
. שכר הלימוד של כל תלמיד נקבע לפי מספר השעות אליו הוא רשו7, ח"ל תשנ"החל משנה: תשומת לבכ7ל

 . היחויב בתשלו7 ג7 עבור קורס ז, תלמיד אשר יפרוש במהל: הסמסטר מקורס אליו נרש7
 
 
 "פטורי(" נוהל >כרה בלימודי( אקדמיי( קודמי( ה
רשאי לפנות , לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר, תלמיד המתחיל ללמוד בפקולטה לקראת תואר ראשו. .א

את . אל ועדת ההוראה של החוג בו הוא לומד בבקשה כי לימודיו אלו יוכרו כחלק מחובותיו לתואר

י7 קודמי7 יש להגיש בתחילת הסמסטר הראשו. ללימודי7 סמ: לימוד>הבקשה לפטור מקורסי7 על

 .בפקולטה
יהיה כפו9 , לתלמיד הפקולטה הלומד לקראת תואר ראשו., על קורסי7 שנלמדו במכללות" פטור"מת.  .ב

 .י האוניברסיטה"לנהלי7 שנקבעו ע
לא יינת. , יכ:לפ. חייב תלמיד תואר ראשו. ללמוד לפחות חצי מתכנית הלימודי7 של החוג, בכל מקרה .ג

 .ליותר מחצי מתכנית הלימודי7" פטור"
קורסי7 . לא ישוקללו בציו. הגמר" פטור"ציוני7 מאוניברסיטאות אחרות ששימשו בסיס למת.  . ד

ישוקללו , "פטור"א ויוע= החוג הכיר בה7 לצור: מת. "שנלמדו בפקולטות אחרות באוניברסיטת ת

 .ציוניה7 במסגרת ציו. הגמר
מקורס בחירה על סמ: קורס הכלול במרכיב אחר של תוכנית הלימודי7 של " פטור"לקבל לא נית.  . ה

 . התלמיד
 . מקורס אחד בלבד" פטור"כל קורס יוכל לשמש בסיס ל . ו
 
 ימודי( לאחר תוארל
 .  במבוא הכלל אוניברסיטאי>" פטורי7"נאי קבלה ונוהל ת
 
 דרי בחינותס
התלמיד חייב לקבל .  בחינות או מוטלות על התלמידי7 עבודותנערכות, כולל לימודי עזר, כל הקורסי7ב

' תלמיד שלא עמד בבחינה במועד א. לכל בחינת מעבר ניתני7 שני מועדי7. ציו. בכל קורס בו הוא משתת9

ה קיי7 מועד בחינות טבהתא7 לנוהלי האוניברסי. 'רשאי להיבח. במועד ב, או שלא ניגש לבחינה במועד זה

תלמידה שילדה ועקב כ: , בגלל שרות מילואי7' או ב'  לגשת תלמיד שלא ניגש למועד אאליו זכאי, מיוחד

או תלמיד שקיבל אישור מיוחד להיבח. , נעדרה מבחינות שהתקיימו בתו: שלושה שבועות מיו7 הלידה

 .במועד זה מוועדת ההוראה הפקולטטית
 ".לא נבח. "260יעדרות מבחינה גוררת דיווח ציו. ה
 : ח. תלמיד אשררשאי להיב .1
 . רשו7 לקורס ושמו מופיע ברשימת הזכאי7>  
 .תוק9> שיל7 שכר לימוד ויש בידו כרטיס נבח. בר>  
. תלמיד הניגש לבחינה בעת היותו בהפסקת לימודי7 חייב בדמי בחינה ובהצגת כרטיס נבח. מיוחד  

 ). רג וול9בניי. דסנב(כרטיס נבח. מיוחד נית. על ידי מדור תלמידי7 במרכז למרש7 
 :תלמיד הנכנס לחדר הבחינה חייב להציג את המסמכי7 הבאי7 . 2

 .תעודה מזהה נושאת תצלו7 .1
 . המהווה אישור על הסדרת שכר לימוד>כרטיס נבח.  .2



, ל יורשה להיכנס לחדר הבחינה לאחר חתימה על טופס הצהרה"תלמיד אשר לא יציג את המסמכי7 הנ 

יפורס7 הציו. באמצעות המענה , לאחר הסדרת כל הנדרש .מודעות של החוגבל ציונו לא יוצג על לוח הא

 .בלבד, האינטרנט והאונידע, הקולי
ציוני תלמידי( אלה לא יפורסמו על לוחות המודעות של החוגי( ופניות התלמידי( למזכירויות  

 .החוגי( לש( קבלת הציו" לא ייענו
. חינות המרכזי רשימת הנבחני7 ובה חלוקה לחדרי7ביו7 הבחינה תתפרס7 בקומה ראשונה על לוח הב .3

 .התלמידי7 יכנסו לחדרי הבחינה א: ורק לפי חלוקה זו
 .דקות לפני מועד תחילתה 30התלמיד הנבח. מתבקש להיכנס לחדר הבחינה  . 4
 .הנבח. רשאי לקרוא את טופס הבחינה רק לאחר קבלת אישור מהמשגיחה . 5
נה יהיה התלמיד רשאי להיכנס א: ורק לאחר קבלת היתר מיוחד לאחר סגירת דלתות חדר הבחי . 6

 .מהמורה או מממלא מקומו
כמו כ. עליו לקרוא ולמלא ; י המשגיחה או המורה"התלמיד הנבח. חייב להישמע להוראות הניתנות ע . 7

 .אחר ההוראות המופיעות על כריכת מחברת הבחינה
יב להישאר בחדר הבחינה לפחות מחצית השעה לאחר חי, תלמיד שנכנס לבחינה והחליט לא להיבח. . 8

 ".0 ">במקרה זה יקבע ציונו . תחילתה ולהחזיר למשגיחה את מחברת הבחינה והשאלו.
ייתכנו שינויי7 בלתי . לוח הבחינות ומועדיה. מתפרס7 בסו9 ידיעו. זה ובאתר הפקולטה באינטרנט .9

שינויי7 . את המועדי7 הסופיי7, י הבחינותכחודש לפני מועד, חובה על התלמידי7 לבדוק. צפויי7

 .ותיבמועדי בחינות מתפרסמי7 א: ורק בלוחות המודעות ואינ7 נמסרי7 לפוני7 טלפוניות למזכירו
 
 דרי בחינות מיוחדי(ס
 תלמידי( הסובלי( ממגבלה תפקודית .1

ת המונעת תלמיד המבקש לקבל אישור לסידורי7 מיוחדי7 בבחינות בשל בעיה תפקודית או בריאותי 

תלמיד אשר יפנה באיחור לא (יפנה בכתב לוועדת ההוראה מייד בתחילת לימודיו , תפקוד רגיל בבחינה

י7 רבמקרה של בעיה רפואית יש להמציא לוועדה אישו). מובטח לו שיטופל עד תחילת מועד הבחינות

 .רפואיי7 עדכניי7
 תלמידי( בעלי לקויות למידה .2

חייבי7 לעבור אבחו. במכרז ,  המבקשי7 התאמות בבחינותתלמידי7 בעלי לקויות למידה 

ה בי. >ימי7 א, 214חדר , בניי. מיטשל(האוניברסטאי לייעו= בבחירת מקצוע של דקאנט הסטודנטי7 

המרכז האוניברסיטאי . ג7 א7 ביד7 מצויי7 אבחוני7 קודמי7, זאת). 6409692' טל, 9>13השעות 

 סמכות היחידההיו לוועדת ההוראה של הפקולטה שהיא לייעו= בבחירת מקצוע יעביר את המלצות

 .לאשר הקלות בבחינות
, רק תלמיד שקיבל לידיו אישור ממזכירות התלמידי7 של הפקולטה יהיה זכאי להקלה בבחינות 

 .בהתא7 למה שתקבע ועדת ההוראה
 עולי( חדשי( .3

. שני7 3מצא באר= עד כעולה חדש מוגדר מי שנ. עולי7 חדשי7 זכאי7 לתוספת זמ. של חצי שעה 

תלמידי7 עולי7 המעוניני7 לקבל תוספת זמ. חייבי7 להביא את7 לבחינה תעודה המעידה על תארי: 

 .עליית7 ארצה
 
 

 סדרי הגשת עבודות
עבודה , בי. א7 המדובר בעבודת גמר של קורס, בקורסי7 בה7 המטלה הסופית היא הגשת עבודה

בי. א7 העבודה כתובה על נייר או מוגשת כסרט , דת גמר לתוארעבודה סמינריונית או עבו, פרוסמינריונית

 . ישאיר התלמיד בידיו העתק של העבודה שהגיש, וידיאו
 
 סמינריוניות ועבודות סמינריוניות>בודות פרוע
ואת , ל חוג קובע את מכסת העבודות הפרוסמינריוניות והסמינריוניות שעל התלמיד להגיש בכל שנהכ

 .דות סמינריוניות שעליו להגיש בכל שנות לימודיוהמספר הכולל של עבו
יהא המועד האחרו. להגשת העבודה לא , לא נקבע מועד. י המורה"עבודה תוגש במועד שנקבע להגשתה עה

 ).לרבות סמסטר קי=(יאוחר מסו9 הסמסטר שלאחר הסמסטר בו נלמד הקורס 



 להארי: את המועד להגשת העבודה ,עדת ההוראה של כל חוג רשאית לפי שיקול דעתה ובאישור המורהו

 .לפרק זמ. שלא יעלה על סמסטר אחד נוס9
מלוות בהמלצת המורה , נית. לפנות בבקשה מיוחדת, במקרי7 יוצאי7 מ. הכלל. ועדי7 אלה הינ7 סופיי7מ

 .לוועדת ההוראה של הפקולטה לאמנויות, וועדת ההוראה של החוג
תיה תשלו7 שכר לימוד בהתא7 לתקנות שכר לימוד של ל הארכה היא אקדמית בלבד והיא גוררת בעקבוכ

 .האוניברסיטה
ידווח , למיד אשר לא יגיש את העבודה עד המועד שנקבע לכ: ולא קיבל ארכה מוועדת ההוראה של החוגת

לצורכי רישו7 , ת העבודות יש למסור א: ורק למזכירות החוגא". לא השלי7 חובותיו "250לו סימול 

. המורי7 יחזירו את העבודות למזכירויות. ירות החוג תעביר את העבודות למורי7ומזכ, בכרטיס התלמיד

 . שבועות ממועד החזרת. 3העבודות תישמרנה במזכירות 
 

 תיקו" עבודה
, תוחזר לתלמיד על מנת שיגישנה בשנית, י שיקול דעת המורה"עבודה שתוגש בכתב יד שאינו קריא עפ

. א יאוחר מתו7 חודש ימי7 מיו7 שהוחזרה העבודה לידי התלמידול, י המורה"במועד שייקבע ע, מודפסת

 .הנחייה זו חלה ג7 במקרה של תיקו. עבודה
 
 רסו( ציוני(פ
תלמיד שלא . באינטרנט ובמענה הקולי, ציוני7 מתפרסמי7 על לוחות המודעות של יחידות הלימודה

ד לבדוק את ציוניו סמו: למועד חובת התלמי.  ל לא יוכל לראות את הציו. שלו על לוח החוג"הסדיר שכ

עד ומחברות בחינה נשמרות בחוג רק למש: סמסטר אחד ומושמדות בסו9 הסמסטר העוקב למ. פרסומ7

 .הבחינה
 
 רעור על ציוני(ע
את הערעור עליו להגיש בכתב למזכירות החוג . למיד רשאי לערער על ציו. שנית. לו בבחינה או בעבודהת

 .ני7עד שבועיי7 מיו7 פרסו7 הציו
 .ציו. שייקבע לאחר הערעור יהיה הציו. הסופי בקורסה
 
 
 ילו( מחברות בחינותצ
צלו7 של בחינה סגורה . תמורת תשלו7, למידי7 יכולי7 לקבל צילו7 של בחינה פתוחה במזכירות החוגת

מומל= לתלמיד המתכוו. לערער על . בתאו7 מראש, 202חדר , נית. לראות במזכירות התלמידי7 הכללית

 .. בחינה להיעזר בצילו7 הבחינה לביסוס הערעורציו
 
 יפור ציו" חיוביש
נבח. תלמיד יותר . יכול לעשות זאת במסגרת הנהלי7 בחוג שבו הוא לומד, למיד המבקש לשפר ציו. חיובית

 . הציו. האחרו. הוא הציו. הסופי בקורס>מפע7 אחת בקורס 
 
  בקשות מיוחדות>ניות תלמידי( פ
נית. להפנות לוועדת , בקשות מיוחדות שלא באו על פתרונ. במסגרת חוגי הלימודניות תלמידי7 או פ

, מיכל פטר' יש להעביר באמצעות מזכירות החוג לגב) בכתב(את הבקשות . ההוראה והקבלה של הפקולטה

 ).202חדר , מכסיקו(עוזר ראש מינהל לנושאי תלמידי7 של הפקולטה 
 
 פסקת לימודי( על ידי התלמידה
אי מסירת . החליט להפסיק לימודיו חייב להודיע על כ: מיד למדור תלמידי7 במרכז למרש7למיד שת

רק לאחר השלמת ההליכי7 במדור תלמידי7 יוכל . הודעה במועד גוררת חיוב התלמיד במלוא שכר הלימוד

קנו. תא7 מגיעי7 לו כאלה על פי , התלמיד לקבל חזרה מסמכי7 מתו: תיק התלמיד או החזר תשלומי7

 .אוניברסיטהה
 
 : תשומת לב התלמידל



לעמידה בתנאי מעבר ולהשגת , תקופות הפסקות הלימודי7 נכללות בפרק הזמ. המרבי ללימודי התואר .1

 . בעברית ובאנגלית" פטור"
 .שני7 בלבד 7תיק תלמיד ישמר באוניברסיטה  .2
 

 ידי הפקולטה>הפסקת לימודי( על
 כישלונות בקורסי חובה .1

וציונו הסופי באותו קורס הוא , למיד את הזכות להיבח. ארבע פעמי7 בקורס חובהלאחר שמיצה ת 

 .אינו זכאי להמשי: לימודיו בחוג, "נכשל"
 כישלונות בקורסי בחירה .2

אינו זכאי להמשי: ) לא יותר מפעמיי7 בכל קורס(תלמיד שייכשל בשני קורסי בחירה במהל: התואר  

 .לימודיו בחוג
 
 ידוש לימודי(ח
 . ראשו. או שני>של הפקולטה המתייחס ללימודי התואר המתאי7 " מידע כללי"אה ר
 
 
 
 כאות לתוארז
 . י. הפקולטה יוזמת את איתור7 של הזכאי7 לתוארא
היוזמה לקבלת אישור זה ". זכאות לתואר"למיד אשר סיי7 את כל חובותיו לתואר זכאי לקבל אישור ת

את הבקשה יש להגיש . ר זה יפנה בבקשה למזכירות החוגתלמיד המעוני. באישו. היא באחריות התלמיד

 . לאחר קבלת כל הציוני7 המהווי7 תנאי לתואר
 
 :כאות לתואר מותנית באישורי7 הבאי7ז
 .אישור מ. היחידה לשכר לימוד על כ: שהתלמיד הסדיר את כל תשלומיו לאוניברסיטה .1
 .אישור מ. הספרייה על כ: שהתלמיד אינו חייב ספרי7 .2
 . אישור על החזרת ציוד החוג במצב תקי.–בחוגי7 היישומיי7  .3
 .מילוי טופס פרטי7 אישיי7 .4
ע7 מילוי החובה , נית. לקבל במזכירויות החוגי7) טפסי סיו7 לימודי7(פסי7 מיוחדי7 למטרה זו ט

 .האקדמית האחרונה
פורטות יחידות הלימוד באישור הזכאות מ. י. אפשרות לשפר ציו. לאחר הוצאת אישור הזכאות לתוארא

כל מידע נוס9 על לימודי התלמיד נית. לראות . ציו. הגמר ומועד הזכאות לתואר, שאות. סיי7 התלמיד

 ".רשומת הלימודי7"ב
 
, על המסיימי7 המעוניני7 להשתת9 בטקס. קס חלוקת התארי7 מתקיי7 מדי שנה בחודש מאי או יוניט

 .יאוחר מסו9 חודש פברוארלא " זכאות לתואר"להגיש את הבקשה לאישור 
 
 
 



 קנון משמעת סטודנטיםת
 )ב"תשנ(ירור משמעתי פקולטטי ב

 
. כל פקולטה רשאית להקי7 מערכת בירור משמעתי לסטודנטי7 הלומדי7 במסגרתה .1 

 .י הוראות נוהל זה"סמכויותיה ואופ. פעולתה יהיו עפ, תפקידיה, הקמת המערכת
 
 קולטטית לסטודנטי7 תהיה טעונההקמת מערכת בירור משמעתי פ .2 קמתה
 .אישור מועצת פקולטה  ערכתמ
 
  ימנה, החליטה מועצת פקולטה להקי7 מערכת בירור משמעתי פקולטטית .3 חראיא
  אחראי משמעת פקולטטי> באישור מועצת הפקולטה >דקא. הפקולטה   שמעתמ
 )."ממלא המקו(": להל.(וממלא מקו7 לאחראי ) "האחראי": להל.(   ממלאו
 קומומ
 
 האחראי וממלא המקו7 יהיו חברי הסגל האקדמי בעלי קביעות וימונו  .4 קופתת
שני7 ובתו7 תקופת כהונה זו נית. יהיה לשוב ולמנות7 ) 3(לתקופת כהונה של שלוש   הונהכ

 .לתקופת כהונה נוספת אחת
 
 . יהיה מוסמ: לדו>ממלא המקו7 , או לפי הוראותיו,  ובהעדרו>האחראי  .5 בירותע
 סטודנטי7 הלומדי7 בפקולטה שיואשמו בביצוע עבירות מאלה  עונשי(ו

ולהטיל על מי שיורשע בדי. ) "נספח העבירות": להל.(בנספח העבירות המצור9 לנוהל זה   

נספח " :להל.(מאלה המפורטי7 בנספח העונשי7 המצור9 לנוהל זה , עונש או עונשי7

 )."העונשי(
 

 .ו נספח העונשי7 יהיה טעו. אישור הועדה המרכזתכל שינוי בנספח העבירות א .6 
 
 ,י נוהל זה תוגש לראש מינהל הפקולטה בה לומד הסטודנט"תלונה עפ .7 קו(מ
 .ללא קשר למקו7 ביצוע העבירה  ירורב
 לונהת

: להל.(לומד סטודנט המואש7 בביצוע עבירה מאלה המפורטות בנספח העבירות   

ייקבע מקו7 בירור ,  בירור משמעתי פקולטטיתבשתי פקולטות שבה. מערכת) "עבירה"

 .תלונה כנגדו בהתייעצות בי. דקאני הפקולטות הנוגעות בדבר
 
 מסירת עותק ממנה לסטודנט והסידורי7 הטכניי7 , הגשתה, הכנת תלונה .8 גשתה
 יהיו , הנוגעי7 לקיו7 הבירור המשמעתי בפני האחראי או ממלא המקו7  לונהת
 .ינהל הפקולטה או מי שימונה לצור: זהבאחריות ראש מ  סדריו
 ירורהב
 .סטודנט יהיה רשאי לסרב להידו. בפני האחראי או ממלא מקומו .9 ירובס
 תועבר התלונה , ירב סטודנט להידו. בפני האחראי או ממלא מקומוס   הידו"ל
  סטודנטי7> לבירור בפני רשויות השיפוט האמורות בתקנו. המשמעת   י"פע
 ).ג"תשמ(  והל זהנ
 
  >אי. באמור בנוהל זה כדי לגרוע מסמכות ראש מינהל פקולטה להחליט  .10  מכותס
  כי תלונה בגי. ביצוע עבירה תוגש>א7 יסבור כי הנסיבות מצדיקות זאת   קבילהמ

י "ותתברר בפניה. עפ) ג"תשמ( סטודנטי7 >לרשויות השיפוט האמורות בתקנו. המשמעת   

 .ל"התקנו. הנ
 
 יו. שייער: בפני האחראי או ממלא המקו7 לא יהיה הסטודנט מיוצג בד .11 יסורא
 .י אחר"ד ובי. ע"י עו"  עבי.  יצוגי



 
 ) או לממלא המקו7(הדיו. בתלונה ייער: בצורה שתיראה לאחראי  .12  ליכיה
 .כיעילה ומועילה ובלבד שיישמרו כללי הצדק הטבעי  דיו"ה
 
 ת לימודיו בעבירות מאלה המפורטות מי שהורשע פעמיי7 במהל: תקופ .13 רשעותה
 >וכל תלונה נוספת כנגדו , לא נית. יהיה להעמידו עוד לדי. בפני האחראי, בנספח העבירות  וזרותח

 תידו. בפני רשויות השיפוט האמורות >בגי. עבירה מאלה המפורטות בנספח העבירות 

 ).ג"תשמ( סטודנטי7 >בתקנו. המשמעת 
 
 .יהיו סופיות ולא ניתנות לערעור, או ממלא המקו7, החלטות האחראי .14 ופיותס
 חלטותה
 
 .הדיוני7 בפני האחראי או ממלא המקו7 יתנהלו בדלתיי7 סגורות .15 לתיי(ד
 גורותס
 
 :מפורשות, או ממלא המקו7, בכל פסק די. יקבע האחראי .16 רסו(פ

 .הא7 יש לפרס7 את פסק הדי. 16.1  
 יפורסמו תו: ציו. ש7 , חלטה יש לפרסמ7י ה"הא7 אות7 פסקי די. שעפ 16.2  
 .הסטודנט או ללא ציו. שמו   

 
 אי. באמור בתקנו. זה כדי לגרוע מסמכויות מנהל ספריה או מי שהוסמ: .17 מכויותס
 תקנו. "להטיל עונשי7 מסוגי7 ובנסיבות כמפורט ב, לכ: על ידו  נהלמ
 ".למשתמשי7 בשירותי ספריות האוניברסיטה  פריהס
 

 לא תוגש כנגדו > פרט להרחקה מיידית מספריה >מי שהוטל עליו עונש כאמור , 7ואול  

 .י נוהל זה"תלונה עפ
 

 .החלטת האחראי תועבר לתיקו האישי של הסטודנט .18 
 
 ).26.1.93(י הסינאט "תחילתו של נוהל זה ביו7 אישורו ע .19 חולהת
 
 ספח עבירותנ
 :באוניברסיטה) הלרבות תרגיל ומעבד(עבירות במהל: שיעור  .1
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 .התחצפות למורה במהל: שיעור 1.3 
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 .עבודה במעבדות בניגוד להוראות הבטיחות 1.5 

 
 :התנהגות שאינה הולמת תלמיד באוניברסיטה .2

 .התחצפות למורה או לעובד מינהל 2.1 
 .ת להוראת מורה או עובד מינהל שניתנה כדי.אי ציו 2.2 
 .הטרדת מורה או עובד מינהל 2.3 
 .סירוב להזדהות בפני מורה או עובד מינהל 2.4 
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