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 נהלי המכללה האקדמית צפת לעניין מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית             

 

בגין אחת לימודיו לתואר ראשון, במהלך  ,עבור קורס בחירהסטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות 

   הפעילויות הבאות:

, במהלך שנת לימודים ובכפוף   שעות בהתנדבות 65-80פעילות חברתית קהילתית של  .1

 לכללים הבאים:

הסטודנט יפעל לשביעות רצון מנהל הפרוייקט התנדבותי אליו התחייב, שעות  .א

 1בתקופה שבין יום תחילת שנת הלימודים ועד ההמעורבות החברתית יתבצעו 

 לספטמבר באותה שנ"ל.

 למעורבות היחידה או המכללה הנהלת י"ע   שאושרו המסגרות באחת יפעל הסטודנט .ב

 מצורפיםומס' שעות ההתנדבות הנדרשות  הפרוייקטים רשימת. ) בדיקנאט חברתית

 ( זה למסמך

 . בפרוייקט לפעול ונתקבל אישי ראיון עבר הסטודנט .ג

)  יועצות החוגים /מזכירות שיבוץ סטודנט לצורך הכרה בנ"ז אקדמיות , מותנית באישור  .ד

 בבחינת יתרת קורסי הבחירה העומדים לרשותו (.

 יוכל להצטרף לתכנית בשנת הלימודים השנייה ואילך.הסטודנט  .ה

 הסטודנט לא זכאי למלגה או תמורה כספית אחרת בגין פעילות זו. .ו

 תוגש מטלת סוף שנה בהתאם להנחיית מנהלת היחידה למעורבות חברתית.  .ז

כחלק מתכנית הלימודים אליה נרשם באותה מעורבות בקהילה קורס הסטודנט ירשם ל .ח

 .שנה 

סטודנט רשאי להחליט להמיר קורס בחירה אותו ביצע בקורס בחירה נוסף במסגרת  .ט

מעורבות חברתית, במקרה זה הסטודנט יציין בתכנית הלימודים מס' הקורס בגינו 

 מבקש לקבל את נקודות הזכות.

השינויים, לאחר תקופת השינויים לא ביטול קורס בחירה אחר יתאפשר רק בתקופת  .י

 ניתן יהיה להסיר קורסים מהמערכת.

 

 ימים לפחות בשנה"ל , בכפוף לכללים הבאים: 14שירות מילואים של  .2

ליולי באותה  31ביצוע ימי המילואים בתקופה שבין יום תחילת שנת הלימודים עד ה  .א

 שנה .

 ימים בכל מקבץ. 5מקבצים , לפחות ימים עבור שני  14מניין ימי המילואים לא יפחת מ .ב

הזכאות לנ"ז בגין ימי מילואים כאמור, יהיה בכפוף לאישור מוסדות צה"ל על ביצוע ימי  .ג

 המילואים בפועל.

 לא יהיה זכאי לנ"ז בגין שירות מילואים מי שניצל זכאותו לנ"ז בגין מעורבות בקהילה. .ד

 

 ורס בחירה.למען הסר ספק, אי עמידה במחוייבות דינה ככישלון בק 

 

 אחריות על ביצוע הנוהל: היחידה למעורבות חברתית בדיקאן הסטודנטים.


