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הכרה בלימודים קודמים
א.

הכרה בלימודים ממוסד אקדמי אחר

תלמיד אשר למד במוסד אקדמי מוכר לימודים לקראת התואר בוגר )תואר ראשון(  ,לא קיבל
תואר עבור לימודים אלה ומעוניין להמשיך את לימודיו לתואר באוניברסיטת תל-אביב ,יפנה
לוועדת ההוראה של החוג או הפקולטה או למי שהוסמך על-ידיהם ,בבקשה כי לימודיו יוכרו כחלק
מחובותיו לתואר.
תלמיד כאמור חייב לעבור את תהליכי הרישום והקבלה הרגילים לאוניברסיטה ,במועדים
הרשמיים.
בכל מקרה ,על התלמיד ,שלא סיים לימודים במוסד אחר ומבקש להמשיך את לימודיו
באוניברסיטת תל-אביב ללמוד לפחות  1/3מתכנית הלימודים ,ולא פחות משנת לימודים
אחת )בכל אחד ממרכיבי מסלול לימודיו( .פקולטה רשאית לקבוע כללים מחמירים
מאלה.
יובהר כי תלמיד כנ"ל חייב ללמוד את השליש המשלים של סך הלימודים הנדרשים ביחידת
הלימוד וקורס סמינריון אחד לפחות בכל אחד ממרכיבי מסלול לימודיו )בחוגים שבהם ניתן
סמינריון( באוניברסיטת תל-אביב.
ציונים המהווים בסיס לפטור מקורסים באוניברסיטת ת"א אינם נכללים בשקלול ציון הגמר.
תלמיד שסיים לימודיו באוניברסיטת תל-אביב לאחר שקיבל פטור מחלק ממקצועות הלימוד על-
סמך לימודים במוסד אחר ,יהיה זכאי לקבל את התואר בוגר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה ,אם
למד באוניברסיטת תל-אביב מכסת שעות לימודים כמפורט בנספח לנוהל הענקת תארים
בהצטיינות או בהצטיינות יתרה**.
לא יוכרו קורסים שנלמדו במוסדות לא אקדמיים .במקרים חריגים יחידה אקדמית תהיה רשאית
לבקש הכרה בקורס לא אקדמי בכפוף לאישור הוועדה האוניברסיטאית לתואר ראשון.
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מטרה
מטרת נוהל זה לקבוע את המועדים ואת התנאים שבהם יתיישנו לימודים לתואר ראשון או
שני שהופסקו לפני שהתלמיד היה זכאי לתואר.
הגדרות
בנוהל זה:
" 2.1האוניברסיטה"  -אוניברסיטת תל-אביב.
" 2.2הרקטור"  -רקטור האוניברסיטה.
" 2.3אוניברסיטה אחרת"  -מוסד להשכלה גבוהה )בארץ או בחו"ל( שהאוניברסיטה מכירה
בלימודים בו – כולם או חלקם – לצורכי קבלת פטור מקורסים אצלה.
" 2.4קורס"  -כל אחד מהקורסים במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון או שני הניתנים
באוניברסיטה או באוניברסיטה אחרת אם הם מקנים פטור מקורסים באוניברסיטת תל-
אביב.
" 2.5הפסקת לימודים"  -הפסקה בלימודים לקראת תואר ראשון או שני באוניברסיטה,
ביזמת התלמיד או ביזמת האוניברסיטה ,תהיה סיבת ההפסקה אשר תהיה .על-אף
האמור לעיל ,הפסקת לימודים שנגרמה עקב שירות חובה בצה"ל לא תיחשב להפסקת
לימודים לעניין נוהל זה.
" 2.6תלמיד"  -סטודנט באוניברסיטה שבלימודיו לתואר ראשון או שני חלה הפסקת
לימודים.
תכנית לימודים לאחר הפסקה
תלמיד המחדש את לימודיו יחויב במלוא תכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש לימודיו ,למעט
אותם קורסים שבהם עמד בהצלחה ,ושבהם לא התיישנו לימודיו ,בין לאור הוראות סעיף 4
שלהלן ,ובין מכוח החלטה עפ"י הסעיפים  5או  6שלהלן.
הפסקה שאין עמה התיישנות
הפסקת לימודים לתקופה של עד שנתיים קלנדריות לא תגרום להתיישנות הקורסים שבהם
עמד התלמיד בהצלחה בתקופה שקדמה להפסקה כאמור.
הפסקה שאפשר שתהיה עמה התיישנות
 5.1בכל מקרה של הפסקת לימודים לתקופה העולה על שנתיים קלנדריות ,אך אינה עולה על
חמש שנים כאלה ,יידון נושא ההכרה בקורסים שבהם עמד התלמיד בהצלחה לפני
הפסקת הלימודים ,בוועדת הוראה יחידתית )במקום שיש ועדה כזו( או בוועדת הוראה
פקולטית )במקום שאין בנמצא ועדה יחידתית(.

* מתוך נוהל "התיישנות לימודים לתואר ראשון או שני" )הוראה מס' .(12-009
** מתוך נוהל "הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתירה" )הוראה מס' (12-011

 5.2ועדת ההוראה תבדוק ,בין היתר ,את הציונים שהשיג התלמיד בקורסים האמורים בסעיף
 5.1ואת השינויים שחלו בתוכני קורסים אלה ,ותהיה רשאית לקבוע כי לא תחול
התיישנות על הקורסים ,כולם או חלקם ,או כי חלה
התיישנות על הקורסים הנ"ל והתלמיד חייב ללמוד מחדש את מלוא תכנית הלימודים.
 .6הפסקה שיש עמה התיישנות
אם עלתה תקופת הפסקת לימודיו של תלמיד על חמש שנים קלנדריות ,תחול – בכפיפות
לאמור בסעיף  7שלהלן – התיישנות מלאה על כל הקורסים שלמד התלמיד לפני הפסקת
לימודיו.
 .7חריגים להפסקה שיש עמה התיישנות
במקרים מיוחדים יהיו הרקטור או סגנו רשאים לקבוע כי קורסים שבהם עמד תלמיד
בהצלחה קודם שהפסיק לימודיו ,לתקופה העולה על חמש שנים ,לא יתיישנו ,אם יתקיימו כל
התנאים שלהלן:
 7.1ועדת הוראה פקולטית תגיש בכתב המלצה מנומקת על כך.
 7.2ציון התלמיד בכל אחד מקורסים אלה יהיה "טוב" לפחות.
 7.3בכל מקרה לא יעלה היקף ההכרה בקורסים מלפני הפסקת לימודיו על שני שלישים
) (2/3מתכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש הלימודים ,והתלמיד יחויב ,על כן ,ללמוד
לפחות שליש ) (1/3מתכנית הלימודים שתנהג באותה עת.
 .8כללי מינימום
הכללים המפורטים בנוהל זה הם כללי מינימום כלל-אוניברסיטאיים ,וכל פקולטה רשאית
לקבוע ללומדים בה כללים מחמירים מאלה.

