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 .3.1.1עמידה בדרישות "סיום תואר" תחשב רק לאחר שתיקו של
הסטודנט נבדק ע"י רשם אוניברסיטת בר אילן ,ונמצא כי עמד בכלל
המטלות של אוניברסיטת בר אילן לקבלת התואר.
.3.2

הגשת טופס "בקשה סיום תואר" ובדיקת זכאות
 .3.2.1סטודנט רשאי להגיש טופס בקשה לסיום תואר לאחר שהוזנו כלל
ציוניו במחשבי אוני' בר אילן ,במסגרת חובותיו לסיום תואר.
 .3.2.2הסטודנט ימלא טופס(נספח א' – טופס הגשת בקשה לסיום לימודים
סיום תואר) .הנמצא במזכירות המינהל האקדמי ויחתים טופס זה את
נציג הספרייה שאין לו חובות ספרים (יש להקפיד על רישום תאריך
החתמת הספרייה) .במידה ויש לסטודנט חוב יסדיר נושא התשלום על
ספרים אלו בספריה.
 .3.2.3לאחר החתמת הספרייה יעביר הסטודנט את הטופס ליועץ האקדמי
המטפל בתיקו
 .3.2.3היועץ האקדמי יבדוק את תיקו האישי של הסטודנט ,אל מול רישומי
אוניברסיטת בר אילן ,ויוודא כי הסטודנט סיים את כלל חובותיו לתואר
(ניתן להעביר למשרד הרשם סיכום תיק שחסרים בו ,לא יותר משני
ציונים) .במידה וחסרים יותר משני ציונים יעכב העברת הבקשה לסיום
תואר עד שלסטודנט יהיו חסרים רק שני ציונים.
 .3.2.0לאחר בדיקת התיק מבחינת החובות האקדמיים ואישורו ,יעביר
היועץ האקדמי למדור שכר לימוד את טופס ה "בקשה לסיום תואר",
בצירוף דף מסלול של הסטודנט +תדפיס מחשב של אוניברסיטת בר
אילן הכולל ציונים ורשימת הקורסים שנרשמו במסגרת לימודיו .לאחר
העברת הטופס למדור שכר לימוד יציין היועץ במערכת המחשוב
הפנימית של המכללה" -בוגר -עבר לשכר לימוד".
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 .3.2.4עותק מצולם של הטופס ,כולל המסמכים הנלווים יישאר אצל היועץ.
 .3.2.4מדור שכר לימוד יבדוק האם קיימים חובות כספיים של הסטודנט
למכללה .במידה ולסטודנט חוב כספי יעדכן מדור שכר לימוד את
הסטודנט (ויציין כך על גבי טופס הבקשה) ויפסיק את התהליך עד
להשלמת חובותיו הכספיים של הסטודנט .במידה ולסטודנט אין חוב
כספי יועבר התיק של הסטודנט לאישור סמנכ"ל הכספים לחתימה יש
לשאוף שמשלב העברת הבקשה למדור שכר לימוד ועד החזרתו למינהל
האקדמי יחלפו לא יותר מחודש ימים (בהנחה שאין בעיות שכר לימוד או
בעיות אקדמיות של חוסר בציונים)
 .3.2.4בסיום התהליך במדור שכר לימוד יישאר צילום של הטופס במדור
שכר לימוד ויוחזר למינהל האקדמי לידי היועץ של הסטודנט.
 .3.2.4עם קבלת האישור ממדור שכר לימוד ,יציין היועץ ,במערכת המחשוב
הפנימית של המכללה ,סטאטוס "בוגרים" ויעביר למנהל המכללות אשר
יעבירם למשרד הרשם.
.3.3

קבלת זכאות לתואר
 .3.3.1הרשם יבדוק את התיק לבדיקת זכאות.
 .3.3.2במידה ולסטודנט קיים עדיין חוסר בציונים ,ישלח משרד הרשם
מכתב לביתו של הסטודנט עם רשימת הציונים החסרים.
 .3.3.3במידה והסטודנט סיים את כל המטלות ,יעביר הרשם לסטודנט
אישור זכאות לתואר נכון לתאריך של המטלה האחרונה שהגיש
הסטודנט.

.3.3

קביעת עיתוי לטקס הענקת תארים
 .3.3.1בתחילת ינואר של שנה"ל שבה יערך הטקס ,ייבדק ע"י מנהל
המינהל האקדמי מול מנהל המכללות ,תאריך אפשרי לעריכת הטקס.
 .3.3.2הטקס יערך כשבועיים לפני סיום שנת הלימודים.
 .3.3.3לפני קביעת תאריכים טנטטיביים תבוצע בדיקה ע"י מחלקת בינוי,
פיתוח ומינהל מול בית יגאל אלון שהאולם פנוי באותם תאריכים.
 .3.3.3תאריך סופי לקביעת הטקס יקבע ע"י מנהל המינהל האקדמי
בתיאום אוניברסיטת בר אילן-מנהל המכללות ,לשכת נשיא ,לשכת
מנכ"ל ויו"ר הועד המנהל.
 .3.3.0לאחר קבלת האישור של הנהלת המכללה ,יפנה מנהל בינוי ,פיתוח
ומינהל של המכללה לבית יגאל אלון בצפת להזמנת האולם.
 .3.3.4מנהל המינהל האקדמי יפעל מול מנהל המכללות לקבלת רשימות
שמיות של סטודנטים בוגרים ,המאושרים ע"י רשם אוניברסיטת בר אילן
לקבלת התואר.
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.3.0

נושאים לטיפול ע"י בעלי תפקידים במכללה
 .3.0.1חודש וחצי לפני התאריך שנקבע לטקס יערך דיון בראשות המנכ"ל
ובהשתתפות צוות המנהלים של המכללה ובו יונחו המנהלים על
הפעילויות הבאות:
 .3.0.1.1הזמנות לאירוע -מנהל מחלקת פרסום יכין טיוטא ראשונה
להזמנה לאישור מנכ"ל ונשיא
 .3.0.1.2אישיות מרכזית ומוזמנים בכירים -המנכ"ל יתאם עם נשיא
המכללה הזמנת אישיות מרכזית (שר ,איש אקדמיה ,אחר ) לטקס ומוזמנים
בכירים שנדרש להזמין לטקס.
 .3.0.1.3נציגות בר אילן -מנהל המינהל האקדמי יפנה למנהל המכללות
לבירור וקביעת נציגי האוניברסיטה בטקס.
 .3.0.1.3פרסום ושיווק -מנהל מחלקת פרסום יבחן עם המנכ"ל וחברת
הפרסום את הפעילויות האפשריות לביצוע במסגרת השימוש בטקס כמנוף
פרסומי ושיווקי (מודעות בעיתונות ,עיתון לציון הטקס ,וכו).
 .3.0.1.0בוגרים -סמנכ"ל הכספים וחשב –ינחה על טיפול בסגירת תיקי
סטודנטים שהגישו בקשה לסיום תואר.
 .3.0.1.4רשימות בוגרים -מזכירות אקדמית
הכוללת מסלולי הלימוד.

תכין רשימת בוגרים,

 .3.0.1.4צלם -מנהל מחלקת פרסום ,בתיאום מנהל בינוי ,פיתוח ומנהל
של המכללה ,יתאמו הזמנת צלם לאירוע -סטילס ודיגיטלי.
 .3.0.1.4רשימות מוזמנים -מנהל מחלקת פרסום ירכז מול כלל הגורמים
במכללה רשימת משתתפים.
 .3.0.1.4תוכנית אומנותית -דיקאנית הסטודנטים בתיאום מנכ"ל תקבע
את התוכנית האומנותית לאירוע (הזמנת אומן וכו')
 .3.0.1.12מצטייני נשיא -דיקאנית הסטודנטים ,תפיק דו"ח של
סטודנטים מצטיינים (עפ"י קריטריונים שנקבעו במכללה-ראה נספח ב)
ותעביר השמות לאישור נשיא.
.3.0.1.11
לטקס.

תפאורה -מנהל בינוי ,פיתוח ומנהל יבחן נושא תפאורה

 .3.0.1.12שמירה/אבטחה -מנהל בינוי ,פיתוח ומנהל יערך מול חברת
אבטחה לאבטחת האירוע.
 .3.0.1.13נציג בוגרים שיישא דברים בטקס -דיקאנית הסטודנטים
תקבע נציג הבוגרים שיישא דברים.
 .3.0.1.13מרצים לטקס -מנהל המינהל האקדמי יקבע רשימת המרצים
שישבו על הבמה.
.3.0.1.10

מכתבים לסטודנטים -מזכירות המינהל האקדמי תוציא
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לסטודנטים מכתב הזמנה לטקס עפ"י רשימת הבוגרים שתועבר מבר אילן.
 .3.0.1.14הגברה -מנהל בינוי ,פיתוח ומנהל יפעל להזמנת חברה
להגברת לאירוע.
 .3.0.1.14גלימות -מנהל בינוי ,פיתוח ומנהל יבדוק כמות הגלימות
הקיימות במכללה אל מול צפי מסיימים ,ויציג צורך לתגבור ממכללות אחרות,
במידת הצורך.
 .3.0.1.14כיבוד -מנהל בינוי ,פיתוח ומנהל יקבע מול מנכ"ל היקף
הכיבוד וסוגו לטקס.
 .0אחריות:
.0.1
 .4נספחים:
.4.1
.6.2

מנהל המינהל האקדמי יהיה אחראי לקיום הנוהל .
נספח א' – טופס הגשת בקשה לסיום לימודים
נספח ב' -קריטריונים למצטייני נשיא
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נספח א -טופס בקשה לבר אילן לאישור על סיום לימודים
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נספח ב' -קריטריונים למצטייני נשיא






מצטיינים יהיו הסטודנטים בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר (בכל
מקרה  41ומעלה).
לא תוענקנה מלגת הצטיינות ליותר משני סטודנטים מאותו מסלול לימוד.
המלגה תינתן לסטודנטים שנה ב' ומעלה שצברו הישגים על למעלה מ 24 -ש"ש –
למעט מסלול רב תחומי מדעי החיים (שנה ב' מסלולים מואצים ,שנה ג' מסלולים
רגילים).
במקרה של יותר מ 4-סטודנטים מצטיינים יילקחו בחשבון שיקולים נוספים של :שנת
לימודים  ,מצב סוציואקונומי ופעילות חברתית.
המכללה רשאית במסגרת מלגה זו לתעדף אוכלוסיה על רקעים שונים כדי לתת
ביטויי למגוון התרבויות ואוכלוסיות המיוצגות בה
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[טבלת שינויים שבוצעו בנוהל]
מהדורה

תאריך ביצוע העדכון

סעיף/ים מושפע/ים

2

ינואר 2102

7.2.4

2

מרץ 2102

כותרת הנוהל

תיאור העדכון
הגדרת פרקי הזמן
הנדרשים לביצוע בדיקת
תיק.
הורדה בסיפא
"....ותכניות עצמאיות"
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