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פרק ראשון :מטרה והגדרות
.1

הוראה זו קובעת את סוגי מעמדם של תלמידים באוניברסיטה למעט תלמידים לתואר שלישי שמעמדם
הוסדר בהוראה מספר  12-005ותלמידים בחטיבה לתכניות מיוחדות.

.2

בהוראה זו יהיו למונחים הבאים מובנם הרשום בצידם:
"תלמיד"

מי שנרשם לאוניברסיטה ,סידר שכר לימוד ועומד בתנאים הנקובים באחת
הפסקאות בפרק השני או השלישי.

"הסדרת שכר לימוד"

סידור תשלום שכ"ל בהתאם לתקנות שכ"ל הנהוגות באוניברסיטה ,בין שהתלמיד
חייב בשכ"ל מלא ,בין שהתלמיד חייב בשכ"ל חלקי או בין שהוא פטור כלל.

" יחידת לימוד "

פקולטה ,בית ספר ,חוג או מחלקה באוניברסיטה במסגרתם נערכים לימודים
לקראת תואר או לקראת תעודה.

" תעודת בגרות "

תעודת בגרות ישראלית או תעודה אחרת המוכרת ע"י האוניברסיטה כשקולה לה.

פרק שני :תלמיד לקראת תואר ראשון
.3

.4

תלמיד מן המניין:

3.1

תלמיד בעל תעודת בגרות שנרשם ללימודים לקראת תואר ראשון ,עמד בתנאי הקבלה הכלליים של
האוניברסיטה והתנאים המיוחדים של יחידת הלימוד אליה ביקש להתקבל ,וועדת הקבלה אשרה את
בקשתו.

3.2

תלמיד לקראת תואר ראשון אשר התקבל ללימודים במעמד זה לאחר לימודים קודמים במוסד מוכר
להשכלה גבוהה או במוסד שלאוניברסיטה יש עימו הסכמי אקרדיטציה.

3.3

תלמיד כאמור בסעיפים  3.1או  3.2הממשיך לימודיו עפ"י כללי האוניברסיטה וכללי יחידת הלימוד.

3.4

תלמיד שהועבר למעמד זה כאמור בסעיפים .5.5 ,4.4

תלמיד שלא מן המניין:

4.1

()26.2.2015
תלמיד שוועדת הקבלה אישרה את קבלתו ללימודים לקראת תואר ראשון וחסר לו ציון במקצוע אחד
להשלמת תעודת בגרות ,או בוגר תיכון מצטיין שוועדת הקבלה אישרה את קבלתו ללימודים לקראת
תואר ראשון ,ואחד או יותר מציוני הבגרות שלו טרם התקבלו ממשרד החינוך במועד הרשמתו
לאוניברסיטה.
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4.2

תלמיד שלא מן המניין מתקבל ללימודים בתנאי שיהיה זכאי לתעודת בגרות בתוך פרק זמן שקבעה
ועדת הקבלה ואשר לא יעלה על שנת לימודים אחת.

4.3

זכויות וחובות:

תלמיד שלא מן המניין זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים) בציון מעמדו.
4.4

שינוי מעמד:

תלמיד שלא מן המניין יאושר כתלמיד מן המניין ולימודיו יוכרו רטרואקטיבית ,אם יעמוד בכל
הדרישות האקדמיות של האוניברסיטה ושל יחידת הלימוד שבה הוא לומד ויהיה זכאי לתעודת
בגרות.
.5

תלמיד על תנאי:

5.1

תלמיד כמשמעותו בסעיפים  3.1ו ,3.2 -אשר הוטל עליו להשלים תנאי אחד או יותר מהתנאים
המפורטים להלן:
 5.1.1להוכיח ידיעת השפה העברית
 5.1.2להוכיח ידיעת שפה זרה
 5.1.3להשלים מטלה מסוימת שקבעה ועדת הקבלה/ההוראה.

5.2

זכויות וחובות:

תלמיד על תנאי מתקבל ללימודים בתנאי שישלים את המטלה/ות שהוטלה/ו עליו בתוך פרק הזמן
שקבעה ועדת הקבלה/ההוראה ,אשר לא יעלה על שנת לימודים אחת .במקרים מיוחדים רשאית ועדת
ההוראה של הפקולטה לאשר לתלמיד על תנאי המשך לימודים במעמד זה לשנת לימוד נוספת ,אך
בשום מקרה לא יותר לתלמיד ללמוד במעמד זה תקופה שתעלה על שתי שנות לימוד.
5.3

תלמיד על תנאי חייב בכל הדרישות האקדמיות של האוניברסיטה ושל יחידת הלימוד שבה הוא לומד.
נוסף לכך הוא חייב למלא את התנאי שהותנה בעת קבלתו ללימודים בתוך פרק הזמן שקבעה ועדת
הקבלה/ההוראה.

5.4

תלמיד על תנאי זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים) בציון מעמדו.

5.5

שינוי מעמד:

תלמיד על תנאי יאושר כתלמיד מן המניין ולימודיו יוכרו רטרואקטיבית אם יעמוד בתנאי שהותנה
בעת קבלתו ללימודים ובכל הדרישות האקדמיות של האוניברסיטה ושל יחידת הלימוד שבה הוא
לומד בתוך פרק הזמן שנקבע.
5.6

לא עמד תלמיד כנ"ל בתנאי האמור בתוך פרק הזמן שנקבע  -לא יורשה להמשיך בלימודיו ולא יהיה
זכאי לתואר אקדמי.
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תלמיד במעמד מיוחד:

6.1

תלמיד שעפ"י החלטה מנומקת של ועדת הקבלה ביחידת הלימוד או של הרקטור התקבל ללימודים
לחוג מסוים בתכנית הלימודים הרגילה לקראת התואר הראשון והוא א י נ ו לומד לקראת תואר
באוניברסיטת תל-אביב ,אשר חל עליו לפחות אחד התנאים הבאים:
 6.1.1הינו בעל תואר אקדמי.
 6.1.2לומד לשם קבלת זכויות (על לימודיו) במוסד אחר להשכלה גבוהה וקיבל ממוסד זה אישור
ללמוד באוניברסיטת תל-אביב.
 6.1.3תלמיד שאושרו לימודיו בקורסים מסוימים מבלי שלימודים אלה מקנים תואר אקדמי.

6.2

זכויות וחובות:

תלמיד במעמד מיוחד זכאי להיבחן ולהגיש עבודות ותרגילים בקורסים שבהם הורשה להשתתף.
6.3

()4.11.1998
 6.3.1תלמיד במעמד מיוחד לא יהא זכאי לתואר אקדמי .לימודיו במעמד זה לא יקנו לו זכויות
מצטברות של לימודים לקראת תואר אקדמי ,אלא אם כן תחליט ועדת ההוראה של
הפקולטה/בית הספר אחרת ,ובלבד שהציונים שהושגו בכל אחד מהקורסים ,בגינם מבקש הוא
זכויות ,לא יפחתו מציון  ,70ושהממוצע של ציוני כל הקורסים אותם למד במעמד המיוחד לא
יפחת מ .-80חריגה מתנאי זה טעונה אישור הרקטור.
 6.3.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ,6.3.1הרי שבעת קבלתם של תלמידי תיכון מצטיינים
כתלמידים מן המניין ,תהא ועדת ההוראה היחידתית מוסמכת להכיר בקורסים מסוימים שלמדו
תלמידים אלה ,ללא הדרישות האמורות בסעיף  .6.3.1בנושא התיישנות הלימודים לא יילקחו
בחשבון שנות השרות בצבא הסדיר.

6.4

תלמיד במעמד מיוחד זכאי לקבל אישור על לימודיו בציון מעמדו.

פרק שלישי :תלמיד לקראת תואר שני
.7

תלמיד מן המניין:

7.1

תלמיד בעל תואר בוגר אוניברסיטה בציון "טוב" לפחות שנרשם ללימודים לקראת תואר שני ,עמד
בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ובתנאים המיוחדים של יחידת הלימוד אליה ביקש
להתקבל וועדת הקבלה של יחידת הלימוד אשרה את קבלתו.

7.2

תלמיד כאמור בסעיף  7.1הממשיך לימודיו על פי כללי האוניברסיטה וכללי יחידת הלימוד.
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תלמיד שהועבר למעמד זה כאמור בסעיפים .9.4 ,8.4

תלמיד שלא מן המניין:

8.1

תלמיד שוועדת הקבלה אשרה את קבלתו ללימודים לקראת תואר שני ולא השלים את הדרישות
לתואר בוגר אוניברסיטה .קבלתו של תלמיד כנ"ל הינה במקרים חריגים בלבד.

8.2

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

8.3

זכויות וחובות:

תלמיד שלא מן המניין זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים) בציון מעמדו.
8.4

שינוי מעמד:

תלמיד שלא מן המניין יאושר כתלמיד מן המניין ולימודיו יוכרו רטרואקטיבית אם יעמוד בתנאי
שהותנה בעת קבלתו ללימודים בתוך פרק הזמן שנקבע.
.9

תלמיד על תנאי:

9.1

9.2

במקרים מיוחדים מתקבל במעמד תלמיד על תנאי ללימודי התואר "מוסמך" ,בעל תואר בוגר
אוניברסיטה אשר:
9.1.1

ציונו הסופי בלימודי התואר "בוגר" הינו נמוך מ"טוב".

9.1.2

הוטל עליו בהתאם לכללי האוניברסיטה ו/או כללי יחידת הלימוד להשלים מטלות מסוימות
כגון השגת ממוצע ציונים מסוים בלימודי השנה הראשונה ,הוכחת ידיעת שפה (עברית או
אחרת).

זכויות וחובות:

תלמיד על תנאי מתקבל ללימודים בתנאי שישלים את המטלות שהוטלו עליו בתוך פרק הזמן שקבעה
ועדת הקבלה/ההוראה ואשר לא יעלה על שנת לימודים אחת.
9.3

תלמיד על תנאי זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים) בציון מעמדו.

9.4

שינוי מעמד:

תלמיד על תנאי יאושר כתלמיד מן המניין ולימודיו יוכרו רטרואקטיבית אם יעמוד בתנאי שהותנה
בעת קבלתו ללימודים ובדרישות האקדמיות של יחידת הלימוד בה הוא לומד.
9.5

לא עמד תלמיד כנ"ל בתנאי שהוטל עליו בתוך פרק הזמן שנקבע  -לא יורשה להמשיך לימודיו.
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תלמיד במעמד מיוחד:

 10.1תלמיד שעל פי החלטה מנומקת של ועדת הקבלה ביחידת הלימוד או של הרקטור התקבל ללימודים
בחוג מסוים וקבלת אישור להשתתף בקורסים מתוכנית הלימודים הרגילה לקראת התואר "בוגר" או
"מוסמך" ואשר איננו לומד לקראת תואר באוניברסיטת תל-אביב אשר חל עליו לפחות אחד התנאים
הבאים:
 10.1.1הינו בעל תואר אקדמי.
 10.1.2הינו בוגר מכללה שהוכרה כמוסד להשכלה גבוהה.
 10.1.3לומד לשם קבלת זכויות (על לימודיו) במוסד אחר להשכלה גבוהה וקיבל ממוסד זה
אישור ללמוד באוניברסיטת תל-אביב.
 10.1.4תלמיד שאושרו לימודיו בקורסים מסוימים מבלי שלימודים אלה מקנים תואר אקדמי או
תעודה.
10.2

זכויות וחובות:

תלמיד במעמד מיוחד זכאי להיבחן ולהגיש עבודות ותרגילים בקורסים שבהם הורשה להשתתף.
)4.11.1998( 10.3
תלמיד במעמד מיוחד לא יהא זכאי לתואר אקדמי ולימודיו במעמד זה לא יקנו לו זכויות מצטברות
של לימודים לקראת תואר אקדמי ,אלא אם כן תחליט ועדת ההוראה היחידתית אחרת ,ובלבד
שהציונים שהושגו בכל אחד מהקורסים ,בגינם מבקש הוא זכויות ,לא יפחתו מציון  ,70ושהממוצע
של ציוני כל הקורסים אותם למד במעמד המיוחד לא יפחת מ.80 -
חריגה מתנאי זה טעונה אישור הרקטור.
 10.4תלמיד במעמד מיוחד זכאי לקבל אישור על לימודיו בציון מעמדו.
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