תקנון מכללה -סיום תואר
כללי
 .1חובה על התלמיד לעיין באורח יסודי ומדוקדק בדרישות המכללה והחוג כפי שהן מופיעות בתקנוני
המכללה ולדעת את הנדרש ממנו לקבלת התואר.
 .2תלמיד יכול לצפות בדו"ח לימודים מפורט באתר המכללה ,תחת המידע האישי .כמו כן על התלמיד
להגיש את הבקשה ליועץ/ת באמצעות המייל למטרה זו.
 .3סטודנט זכאי לתואר "בוגר" רק לאחר שהשלים את כל חובותיו האקדמיות על פי תקנון הלימודים של
המכללה ועמד בכל חובות שכר הלימוד.
חשוב להדגיש כי על הסטודנט מוטלת האחריות למילוי כל החובות לסיום הלימודים ,כמוגדר בתוכנית
הלימודים.
 .4סטודנטים אשר מילאו את כל דרישות המכללה לתואר ,הגישו את כל העבודות הנדרשות ועמדו
בהצלחה בכל הבחינות ,זכאים לבקש אישור כי סיימו את לימודיהם לקבלת התואר .על הסטודנט
להגיש בקשה באמצעות המזכירות האקדמית בטופס המיועד לכך.
נוהל בקשה לאישור זכאות
 .1לאחר קבלת הציון האחרון ,עליך לעדכן את מזכירת החוג.
 .2את טופס הבקשה יש להגיש לא יאוחר מהתאריך  ,2.15בשנה בה מתקיים הטקס .סטודנט המסיים
את לימודיו בסוף סמס' א' יגיש את הטופס לא יאוחר מתאריך  3.15באותה שנה .
 .3ציון שיגיע למזכירות החוג לאחר פרק הזמן שנקבע לפני הטקס של אותה שנה יזכה את הסטודנט
באישור זכאות לתואר ,אך ידחה את קבלת התואר לטקס של השנה הבאה.
 .4מועד הזכאות לתואר נקבע ליום שבו אושרה בקשת אישור הזכאות ,מבחינה אקדמית )תאריך מתן ציון
אחרון לתואר( ומבחינה מנהלית על ידי כל הגורמים המוסמכים.
 .5גיליון ציונים סופי יונפק רק לאחר שהשלים הסטודנט את חובתו האחרונה לתואר ,כולל ציון בהתמחות
מעשית ,עבודת סמינריון ,מעבדות וכד'.
 .6שקלול ציון סופי לתואר הציון הסופי בתואר הוא ציון משוקלל של כל הקורסים הכלולים בתכנית
הלימודים ,למעט:
-

ציונים בקורסים שלא מקנים נקודות זכות.
ציונים בקורסים בהם הציונים הם בסולם "עבר""/נכשל".
קורסים שעליהם ניתנה הכרה בלימודים קודמים.
ציוני קורסים ,שנלמדו מעבר לתכנית הלימודים ,והסטודנט ביקש שלא להכלילם
בגיליון הציונים הסופי.
הערה :תלמיד שיש ברשותו קורסים עודפים המעוניין להפריד קורסים אלו מסה"כ נ"ז לתואר
חייב להגיש יחד עם טופס הבקשה לסיום התואר טופס בקשה להסרת קורסים עודפים  .תלמיד
שלא יבצע הליך זה ,לא יוכל להסיר קורסים עודפים לאחר הנפקת אישור סיום לימודים.

 .7אישור זכאות לתואר
 בסיום תהליך בדיקת זכאותו לתואר של הסטודנט ,יונפק אישור הזכאות לתוארויצורף גיליון ציונים הכולל את ציוונו המשוקלל של הסטודנט
 הציון לתואר הוא סופי .לאחר אישור הזכאות לתואר לא יהיה רשאי הסטודנט לתקן,לשפר ,לערער או להוסיף ציון או קורס.
 .8את טופס הבקשה יש להגיש לא יאוחר מהתאריך  ,2.15בשנה בה מתקיים הטקס .סטודנט המסיים
את לימודיו בסוף סמס' א' יגיש את הטופס לא יאוחר מתאריך  3.15באותה שנה .

 .9ציון שיגיע למזכירות החוג לאחר פרק הזמן שנקבע לפני הטקס של אותה שנה יזכה את הסטודנט
באישור זכאות לתואר ,אך ידחה את קבלת התואר לטקס של השנה הבאה
 .10הענקת תואר לסטודנט שנפטר
א .בקשה להענקת תואר לסטודנט שנפטר יכולה לבוא מהחוג בו למד הסטודנט ,ממרצי המכללה או
ממשפחתו הקרובה )בן/בת זוג ,הורים ,צאצאים (.ב .הבקשה להענקת התואר תיענה בתנאים הבאים:
 oהסטודנט היה במעמד "מן המניין" בעת פטירתו והיה מסיים את התואר
לו השלים בהצלחה את לימודי הסמסטר במהלכו נפטר.
 oהבקשה תידון ע"י נשיא המכללה.
ג .נשיא המכללה יוציא מכתב מטעמו ,שיצורף לתעודת סיום התואר )דיפלומה( .בתעודה יצוין כי התעודה
מוענקת לסטודנט לאחר פטירתו )יצוין ז"ל ליד שמו של הנפטר(.
סיום לימודים בהצטיינות ובהצטיינות יתרה
א .בסיום לימודיו של הסטודנט ,ולאחר שעמד בכל הדרישות האקדמיות והגיש בקשה מסודרת לסיום
תואר ,יינתן לסטודנט אישור על סיום התואר.
ב .במסגרת טקס הענקת תארים לבוגרי המחזור ,יוענקו תעודות )דיפלומות( לסיום לימודי התואר
הראשון.
ג .על גבי התעודות יצוין אם הסטודנט סיים לימודיו בהצטיינות/הצטיינות יתירה עפ"י הקריטריונים
הבאים:
o

מספר מהמסיימים בהצטיינות ובהצטיינות יתירה )עפ"י המצוין לעיל( ,לא יעלה על  20%בכל
חוג ,מתוכם מקסימום  5%המובילים בכל חוג יוגדרו כמסיימים ב"הצטיינות יתירה"
ומקסימום  15%נוספים בכל חוג יוגדרו כמסיימים ב"הצטיינות".

o

ציון המינימום להענקת תעודת "הצטיינות" הינו  .87זאת ,בכפוף לאחוז הבוגרים ע"פ המצוין
בסעיף לעיל .

 oציון המינימום להענקת תעודת "הצטיינות יתרה" הינו  .92זאת ,בכפוף לאחוז הבוגרים ע"פ
המצוין בסעיף לעיל .
ד .ההצטיינות נקבעת ביחס למחזור בו הסטודנט מקבל את התואר ולא ביחס למחזור עמו הוא למד.
ה .רשימת המצטיינים כנ"ל תיקבע מתוך כלל הסטודנטים בחוג שיגישו טופס בקשה לסיום תואר לא
יאוחר מתאריך  , 15/2בשנה שבה מתקיים הטקס.

ו .סטודנט שהורשע בוועדת משמעת ,לא יהיה זכאי לציון "הצטיינות"/
"הצטיינות יתרה" בכיתוב על גבי התעודה .
טקס הענקת תארים התואר יוענק לבוגרים בטקס שיתקיים אחת לשנה במהלך חודשי
הקיץ )מאי – יולי(.

