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  הפסקת לימודיםא. 

לימודים, תלמיד רשאי להפסיק את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות 
 .לו  במניין שנות לימודיו לתוארבלי שתקופה זו תימנה 

שירותי למדור ו לחוג הלימודיםכך מיד -תלמיד שהחליט להפסיק את לימודיו חייב להודיע על
על הפסקת לימודים  ניתן להודיע ההודעה את . באגף רישום ומינהל תלמידיםתלמידים מינהל 

או  Mt@tauex.tau.ac.il  בדוא"ל ,במידע האישי לתלמיד באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:
 .במסירה אישית אובדואר רשום 

אישור  , ישמש אך ורקבדואר רשום כאסמכתא על כך שהתלמיד הודיע על הפסקת לימודיו
אגף רישום ומינהל ממשרד הדואר, המעיד על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור בכתב מ

 על קבלת ההודעה האישית.תלמידים 
לימודים חייב לוודא קבלת אישור על הודעתו תוך שבועיים ממשלוח  תלמיד המודיע על הפסקת

 ההודעה.
לקורסים (פרט למי שאינו חייב בשמיעת קורסים או כלל  םוחרף האמור לעיל, תלמיד שלא רש

שיש מניעה אקדמית להרשמתו לקורסים) עד ליום האחרון של הרישום המאוחר לקורסים באותו 
על  .פסקת לימודיו באותו מועד, אף אם לא מסר הודעה על כךסמסטר, ייחשב כמי שהודיע על ה

המתפרסמת באתר  ""שכר לימוד תקנותבהפסקות הלימודים יחולו הכללים המצוינים 
 האוניברסיטה באינטרנט, ב"שירותי סטודנטים": 
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 כמו כן, תלמיד המפסיק לימודיו חייב להחזיר לאלתר ספרים ששאל מספריות האוניברסיטה.

 
 חידוש לימודים ב.   
קורסים לפחות בהיקף של  5 – 4שסיים  לפניהפסיק את לימודיו לא נרשם לקורסים או תלמיד ש )1(

רשם יבפקולטה. עליו לה, לא יוכל לחדש את לימודיו ולא ניגש לבחינות ש"ס לפחות 10 - 8
 ויחולו עליו כל כללי המיון והקבלה המקובלים בעת הרישום מחדש. ,כמועמד חדש

ש"ס לפחות, עמד בהצלחה בבחינות והיה  10 - 8קורסים לפחות בהיקף של   5 – 4תלמיד שסיים  )2(
זכאי להמשיך בלימודיו בעת שהודיע על הפסקת לימודיו, וברצונו לחדש את לימודיו, יגיש 

 למזכירות הפקולטה בקשה לחידוש הלימודים. 
 חייב התלמיד בתשלום דמי חידוש הלימודים. ,כןכמו 

 הראשון ללימודיו. תלמיד כנ"ל נדרש להגיע לרמת "פטור" באנגלית בתום הסמסטר
 ט   כפוף לנוהל "התיישנות לימודים" המפור ושני חידוש לימודים לתואר ראשון )3(

חידש  הבשתלמיד המחדש לימודים מחויב על פי מתכונת הלימודים הנוהגת בשנה בהמשך.       
 לימודים.
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