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מ ט ר ה:
מטרת נוהל זה היא לקבוע את תפקידיהן ,סמכויותיהן וסדרי הטיפול בקבלה לתואר שני של ועדות הקבלה
היחידתיות ואת הרכבן.

.2

ה ג ד ר ו ת:
בהוראה זו:
2.1

"האוניברסיטה"

אוניברסיטת תל-אביב.

2.2

"מוסד אחר"

כל מוסד שקיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה בישראל.

2.3

"מועמד"

מי שנרשם ללימודיו לתואר שני באוניברסיטה וטרם עבר למעמד של

2.4

"הוועדה"

2.5

"תואר שני"

תלמיד.
ועדת הקבלה של היחידה שבמסגרתה מבקש המועמד ללמוד לימודי תואר
שני.

.3

לימודים לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה.

כללי:
3.1

הוועדה האוניברסיטאית לענייני תואר שני בראשותו של סגן הרקטור מורכבת מנציגי כל הפקולטות,
ובסמכותה לבחון ולקבוע בסוגיות הנוגעות להוראה ,ללימודים ולקבלה.

3.2

מדיניות הקבלה ללימודי תואר שני באוניברסיטה לרבות שינוי במדיניות הקבלה ללימודים אלה תידון
ותאושר על ידי רשויות האוניברסיטה :הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני ,הוועדה המרכזת והסנאט.

3.3

יו"ר הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני הוא הסמכות העליונה לאישור שינויים בתנאי הקבלה
הפקולטיים.

פרק א' – ועדת קבלה פקולטית
.4

סמכויות הוועדה ותפקידיה:
4.1

לקבוע את מדיניות הפקולטה בכל הקשור לקבלת תלמידים לתואר שני ,כל עוד זו אינה חורגת
ממדיניות הקבלה האוניברסיטאית ,לרבות בתוכניות חוץ תקציביות ובתוכניות בינלאומיות

4.2

לדון ולהחליט על קבלת מועמדים המבקשים להתקבל ליחידה.

4.3

לדון באופן פרטני בקבלה חריגה ,תוך הבאה בחשבון של מכלול הנסיבות הנוגעות לעניין הנדון,
לרבות נתוני המועמד ,תקדימים מן העבר ,קיומם (או הסבירות לקיומם) של מועמדים נוספים במצב
דומה ותמונת מצב הקבלה לחוג הנדון ,ולהמליץ עליהם לקבלה ליו"ר הוועדה האוניברסיטאית לתואר
שני.
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לקבוע את הרכב המראיינים בראיונות הקבלה של מועמדים בפקולטה במקרים שבהם אחד מתנאי
הקבלה לתכנית הלימודים הוא ריאיון (כאמור בסעיף .)9

 .5הרכב הוועדה:
5.1

הדקאן או נציג מטעמו ישמש יו"ר ועדת הקבלה הפקולטית ,ובתנאי שיהיה חבר סגל אקדמי בכיר בעל
קביעות במסלול רגיל באוניברסיטה.

5.2

ועדת הקבלה הפקולטית תהיה מורכבת ממספר אי-זוגי של נציגים ,כולל היו"ר .הוועדה תכלול נציג
אחד לפחות מכל בית ספר שיהיה חבר סגל אקדמי בכיר מדרגת מרצה בכיר ומעלה.
בפקולטה שאינה מורכבת מבתי ספר ועדת הקבלה הפקולטית תהיה מורכבת ממספר אי-זוגי של
נציגים( ,כולל היו"ר) שיהיו חברי סגל אקדמי בכיר מדרגת מרצה בכיר ומעלה

5.3

חרף האמור בסעיף  5.2להוראה זו ,בפקולטה לרפואה כשיר להיבחר לחבר בוועדה גם חבר סגל
במסלול הקליני בדרגת מרצה בכיר ומעלה המועסק בבית החולים ב 50% -משרה לפחות והינו בעל
קביעות בבית החולים .בבית הספר לרפואת שיניים כשיר להיבחר גם חבר סגל במסלול הקליני בדרגת
מרצה בכיר ומעלה.
בפקולטה לאמנויות כשיר להיבחר גם חבר בעל מינוי פרופסור חבר נלווה ומעלה או מינוי של מורה
בכיר ומעלה ובתנאי שהוא בעל קביעות באוניברסיטה.

.6

5.4

המניין החוקי הנדרש לישיבת ועדת הקבלה יהיה נוכחות של  3מחברי הוועדה.

5.5

הרכב הוועדה יאושר במועצת הפקולטה.

תקופת כהונה וכתבי מינוי:
6.1

תקופת כהונה של חבר בוועדה הפקולטית לענייני קבלה תהיה שנתיים עם אפשרות הארכה לשנתיים
נוספות.

6.2

חבר שכיהן שתי תקופות כהונה רצופות יוכל להיבחר מחדש לתפקיד לאחר הפסקה של שנתיים
לפחות.

6.3
.7

הדקאן יוציא כתבי מינוי לחברי הוועדה ,ובהם יפורטו סמכויות הוועדה ומשך מינוי החברים.

החלטות הוועדה וסיכום הישיבה:
7.1

החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות.

7.2

סיכום הישיבה (מאושר ע"י יו"ר הוועדה) יכלול את הנימוקים להחלטות שהתקבלו ויועבר ע"י מזכיר
הוועדה לאישור חבריה.
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פרק ב' – ועדת קבלה בית ספרית
8.1

פקולטה רשאית למנות ועדת קבלה בית-ספרית נוסף על הוועדה הפקולטית ולהאציל סמכויותיה.
הוועדה תהיה מורכבת ממספר אי-זוגי של נציגים ,כולל היו"ר שיהיו חברי סגל אקדמי בכיר מדרגת
מרצה בכיר ומעלה .יו"ר הוועדה יהיה בעל קביעות באוניברסיטה.

8.2

חרף האמור בסעיף  8.1להוראה זו ,בפקולטה לרפואה כשיר להיבחר לחבר בוועדה גם חבר סגל
במסלול הקליני בדרגת מרצה בכיר ומעלה המועסק בבית החולים ב 50% -משרה לפחות והינו בעל
קביעות בבית החולים .בבית הספר לרפואת שיניים כשיר להיבחר גם חבר סגל במסלול הקליני בדרגת
מרצה בכיר ומעלה.
בפקולטה לאמנויות כשיר להיבחר גם חבר בעל מינוי פרופסור חבר נלווה ומעלה או מינוי של מורה
בכיר ומעלה ובתנאי שהוא בעל קביעות באוניברסיטה.

.9

8.3

המניין החוקי הנדרש לישיבת ועדת הקבלה יהיה נוכחות של  3מחברי הועדה.

8.4

ועדת קבלה בית ספרית רשאית להקים תת-ועדה כל עוד היא פועלת לפי הנאמר בנוהל.

ריאיון:
במקרים שאחד מרכיבי הקבלה הוא ריאיון תמנה ועדת הקבלה הפקולטית או הבית ספרית (להחלטת הפקולטה)
שני מראיינים ,כאשר אחד מהם לפחות יהיה חבר סגל במסלול הרגיל( .בפקולטה לאמנויות יכול המראיין
להימנות עם חברי הסגל המוזכרים בסעיף  5.3ו .)8.2 -סיכום של הריאיון יישמר ביחידה.

.10

קבלת בוגרים ממוסדות שאינם אוניברסיטת תל אביב:
האוניברסיטה מכירה בתארים אקדמיים ממוסדות מוכרים על ידי המל"ג .ההכרה בתארים אקדמיים ממוסדות
להשכלה גבוהה בחו"ל נתונה לשיקול דעת האוניברסיטה .האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבחון
התאמה של כל מועמד בהתאם להישגיו האקדמיים במוסד שבו למד ,והתאמת תכנית הלימודים שלמד לנדרש
באוניברסיטת תל אביב.

.11

ת ח ו ל ה:
תחולת נוהל זה מיום פרסומו.
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