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 תלמיד מן המניין .8   "....
בציון "טוב" לפחות, שנרשם ללימודים לקראת תואר  (תואר ראשון) תלמיד בעל תואר בוגר   8.1

המיוחדים של יחידת הלימוד בתנאים עמד בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה וששני, 
 .אישרה את קבלתו ועדת הקבלה של יחידת הלימודואליה ביקש להתקבל ש

 יחידת הלימוד.כללי ודיו על פי כללי האוניברסיטה והממשיך לימ 8.1תלמיד כאמור בסעיף   8.2
 .10.4, 9.4תלמיד שהועבר למעמד זה כאמור בסעיפים   8.3

  
 תלמיד שלא מן המניין . 9

א השלים את לשוללימודים לקראת תואר שני  שוועדת הקבלה אישרה את קבלתותלמיד   9.1
 נה במקרים חריגים בלבד.הדרישות לתואר בוגר אוניברסיטה. קבלתו של תלמיד כנ"ל הי

תלמיד שלא מן המניין מתקבל ללימודים בתנאי שיהיה זכאי לתואר "בוגר אוניברסיטה" בציון   9.2
 ועדת הקבלה ואשר לא יעלה על שנת לימודים אחת. שקבעה"טוב" לפחות, תוך פרק הזמן 

 ציון מעמדו.ב ,ונים)תלמיד שלא מן המניין זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון צי  9.3
תלמיד שלא מן המניין יאושר כתלמיד מן המניין ולימודיו יוכרו בתוקף למפרע (רטרואקטיבית)   9.4

 תוך פרק הזמן שנקבע.ב ,בתנאי שהותנה בעת קבלתו ללימודים יעמודאם 
  

 תלמיד על תנאי . 10
תלמיד על תנאי ללימודי התואר "מוסמך" בעל תואר בוגר במעמד במקרים מיוחדים מתקבל  10.1

 אשר: (תואר ראשון) 
 .70 –אך לא נמוך מ  ,ציונו הסופי בלימודי התואר "בוגר" הינו נמוך מ"טוב"  10.1.1
יחידת הלימוד, להשלים מטלות כללי הוטל עליו, בהתאם לכללי האוניברסיטה ו/או   10.1.2

ים מסוים בלימודי השנה הראשונה, הוכחת ידיעת מסוימות כגון: השגת ממוצע ציונ
 שפה (עברית או אחרת).

תוך ב ,תלמיד על תנאי מתקבל ללימודים בתנאי שישלים את המטלה/המטלות שהוטלו עליו 10.2
 ועדת הקבלה/ההוראה ואשר לא יעלה על שנת לימוד אחת. שקבעהפרק הזמן 

 ציון מעמדו.ב ,גיו בלימודים (גיליון ציונים)תלמיד על תנאי יהיה זכאי לקבל אישור על היש  10.3
תלמיד על תנאי יאושר כתלמיד מן המניין ולימודיו יוכרו בתוקף למפרע (רטרואקטיבית) אם  10.4

בה הוא שבתנאי שהותנה בעת קבלתו ללימודים ובדרישות האקדמיות של יחידת הלימוד  יעמוד
 לומד.

 לא  יורשה להמשיך לימודיו. –תוך פרק הזמן שנקבע בלא עמד תלמיד כנ"ל בתנאי שהוטל עליו   10.5
 

 מיוחד במעמד תלמיד . 11
 התקבל הרקטור של או הלימוד ביחידת הקבלה ועדת של מנומקת החלטה פי שעל תלמיד 11.1

 לקראת ,הרגילה הלימודים מתכנית בקורסים להשתתף אישור וקיבל מסוים בחוג ללימודים
הלימודים במעמד מיוחד ",  לימודי צבירה"למעט תלמידים ב  ."מוסמך" או" בוגר" התואר

 .אביב-תל באוניברסיטת תואר לקראת אינם לימודים
 :הבאים התנאים אחד לפחות יחול מיוחד במעמדבקבלת תלמיד  

 .אקדמי תואר בעל הינו  11.1.1
 .גבוהה להשכלה כמוסד שהוכרה מכללה בוגר הינו  11.1.2
 זה ממוסד וקיבל גבוהה להשכלה אחר במוסד) לימודיו על( זכויות קבלת לשם לומד 11.1.3

 . אביב-תל באוניברסיטת ללמוד אישור
 אקדמי תואר מקנים אלה שלימודים מבלי מסוימים בקורסים לימודיו שאושרו תלמיד 11.1.4

 .תעודה או
 יכול אינו אך, אביב-תל באוניברסיטת שני תואר ללימודי קבלתו שאושרה תלמיד  11.1.5

 .שנה מדי בודדים בקורסים ומשתתף לתואר ללימודיו זמנו מרב את להקדיש
 הורשה שבהם בקורסים ותרגילים עבודות ולהגיש להיבחן זכאי מיוחד במעמד תלמיד  11.2

 .להשתתף
 זכויות לו יקנו לא זה במעמד ולימודיו אקדמי לתואר זכאי יהיה לא מיוחד במעמד תלמיד  11.3

 היחידתית ההוראה ועדת תחליט כן אם אלא, אקדמי תואר לקראת לימודים של מצטברות
 מצטברות זכויות לו יקנו" צבירה לימודי"ב תלמיד של לימודיו, זה בסעיף האמור חרף .אחרת

 ".המניין מן תלמיד" למעמד לכשיעבור יוכרו זה במעמד ולימודיו
 ...". מעמדו בציון (גיליון ציונים), לימודיו על אישור לקבלת זכאי מיוחד במעמד תלמיד 11.4

 


