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 .1מטרה:
להגדיר את התהליך למינויה ופעולתה של ועדת משמעת
.1.1
 .2מסמכים ישימים:
 2.1תקנון ועדת משמעת אוני' בר אילן עפ"י שנתון האוניברסיטה המופץ למכללות
ולסטודנטים.
 2.2תקנון ועדת משמעת המכללה האקדמית צפת (חוגים עצמאיים).
 .3הגדרות:
האוניברסיטה  -אוניברסיטת בר-אילן ,לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה
.3.1
או בחסותה.
המכללה האקדמית צפת -מכללה אקדמית המאושרת להענקת תארים
.3.2
בחוגים עצמאיים.
מרצה– ראה נוהל 22-21
.3.3
סטודנט -ראה נוהל 22-20
.3.3
עובד  -כל מי שמועסק ע"י המכללה או בשירותה ואיננו מרצה.
.3.0
תקנון ועדת המשמעת -תקנון המסדיר את הליך הדיון בועדת המשמעת
.3.3
(בחסות אוני' בר אילן או בתוכניות העצמאיות) ,העבירות והעונשים הנמצאים
בסמכותם של חברי הועדה.
 .3שיטה:
.3.1

מינוי חברי הועדה (לסטודנטים הלומדים בתוכניות בחסות אוני' בר אילן)
 .3.1.1חברי הועדה ימונו ע"י סנאט האוניברסיטה על פי המלצת הנהלת
המכללה.
 .3.1.2חברי הועדה ,ארבעה במספר יהיו מהסגל האקדמי של המכללה.
 .3.1.3כיו"ר הועדה ישמש הראש האקדמי ,וימונה סגן יו"ר מבין ארבעת
חברי הועדה ,שישמש כמחליפו של היו"ר בהיעדרו.
 .3.1.3בוועדה ישתתפו כמשקיפים ללא זכות הצבעה:

.3.2

3.1.3.1

דיקאנית הסטודנטים.

3.1.3.2

סמנכ"ל למינהל אקדמי -שישמש גם כמגיש התלונות לוועדה.

3.1.3.3

נציג אגודת הסטודנטים.

מינוי חברי הועדה (לסטודנטים הלומדים בתוכניות עצמאיות של המכללה)
 .3.2.1חברי הועדה ימונו ע"י המועצה האקדמית העליונה על פי המלצת
נשיא המכללה.
 .3.2.2חברי הועדה ,ארבעה במספר יהיו מהסגל האקדמי של המכללה.
 .3.2.3כיו"ר הועדה ישמש חבר סגל אקדמי (רצוי אחד מראשי החוגים),
וימונה סגן יו"ר מבין ארבעת חברי הועדה ,שישמש כמחליפו של היו"ר
בהיעדרו.
 .3.2.3בוועדה ישתתפו כמשקיפים ללא זכות הצבעה:
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3.1.3.3

דיקאנית הסטודנטים.

3.1.3.0

סמנכ"ל למינהל אקדמי -שישמש גם כמגיש התלונות לוועדה.

3.1.3.3

נציג אגודת הסטודנטים.

.3.3

הגשת תלונה.
 .3.3.1תלונה לוועדה רשאי להגיש כל איש סגל אקדמי או סטודנט או עובד
המכללה שרואה עצמו נפגע מהתנהגותו של סטודנט במכללה.

.3.3

דיון בתלונה
 .3.3.1הדיון בתלונה יתקיים עפ"י תקנון ועדת המשמעת של המכללה
שבחסות אוניברסיטת בר אילן או תקנון ועדת המשמעת של המכללה
העצמאית.
 .3.3.2ועדת המשמעת תבחר עפ"י תוכנית הלימודים אליה נרשם
הסטודנט (תוכנית לימודים של אוניברסיטת בר אילן או תוכנית לימודים
עצמאית).

 .0אחריות:
.0.1
 .3נספחים:
.3.1

סמנכ"ל למינהל אקדמי יהיה אחראי לקיום הנוהל .
נספח א' – טופס  -22-12/21הגשת תלונה לועדת המשמעת.
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תאריך _________

טופס הגשת תלונה לועדת משמעת
א .פרטי מגיש התלונה
תפקיד____________________ :

שם_______________ :
ב .פרטי הנאשם/ים :
שם ___________ :

ת.ז_____________ .

ג .פרטי האירוע :
תאריך _________ :מקום:

____________

האירוע:
___________________________________________________________

הסיבות להעמדה לדין משמעתי (בהתייחסות לתקנוני המכללה)
.1
.2
.3
שמות נוספים שנכחו או שהיו מעורבים באירוע( לצורך זימון לעדות):
שם  __________________________ :מעורבות______________________________:
שם __________________________ :מעורבות_____________________________ :
===================================================
לשימוש המשרד :
המלצה ______________________ :תאריך וועדה _________________________ :
הערות _____________________________________________________________ :
________________________________
טופס 22-12/21
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[טבלת שינויים שבוצעו בנוהל]
מהדורה

תאריך ביצוע העדכון

סעיף/ים מושפע/ים

10

0031/30101

מבדק-ללא ממצאים
לתיקון

10

28/6/2011

מבדק מס' 0100-/3

01

0138300

10

ינואר 0101

טופס הגשת תלונה

תיאור העדכון

ללא שינוי בפרטי הנוהל
עדכון סעיף 1./.0
המאפשר גם לסטודנט
להגיש תלונה כנגד
סטודנט אחר (ולא רק
למרצה או עובד מינהל
להגיש תלונה כנגד
סטודנט)
עדכון בטופס הגשת
התלונה
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