
 
 תקנון הכרה בלימודים קודמים

 מועמדים ללימודי הסבה לעבודה סוציאלית
ב'. סטודנטים בתוכנית הנדרשים -קורסי ההשלמה למועמדים ללימודי הסבה יילמדו בשנים א' ו .1

למספר קורסי השלמה עשויים ללמוד בתוכנית יומיים בשבוע. תכנית הלימודים המלאה בהסבה 
 נק"ז. 60לעבודה סוציאלית כוללת 

 נק"ז( 18: )סה"כ קורסי ההשלמה     
 

 נק"ז 4 –מבוא לפסיכולוגיה )יילמד בשנה א'(      

 נק"ז 2 –)יילמד בשנה א'(  מבוא לסוציולוגיה     

 נק"ז  4  –מבוא לסטטיסטיקה )יילמד בשנה א'(     

 יב בקורס שיטות   נק"ז) * כל מי שיחל את לימודי שנה א' בשנה"ל תש"ף יחו 2 -שיטות מחקר א''     

 מחקר                

 איכותניות(.                

 נק"ז. 2 -שיטות מחקר ב'               

 נק"ז  4  –קורס תע"י      

 ציוני קורסי ההשלמה נכנסים לממוצע הציונים בתואר

 .70סמך לימודים קודמים הוא -ציון מינימום להגשת בקשה לפטור מקורסי השלמה על .2

 קורסי ליבה) 80סמך לימודים קודמים הוא -מינימום להגשת בקשה לפטור מקורסי ליבה עלציון  .3
 הם כל הקורסים שנלמדים בתוכנית ההסבה ואינם בקבוצת קורסי השלמה(.

 נק"ז. 8ניתן לקבל פטור מקורסי ליבה עד  .4

כחלופה לקורסי  נק"ז 8הפקולטה לעבודה סוציאלית רשאית לחייב לימוד קורסים בהיקף של עד  .5
 הליבה בגינם התקבל פטור.

הפקולטה לעבודה סוציאלית רשאית לחייב סטודנטים שלא סיימו את תוכנית ההסבה לעבודה  .6
 סוציאלית בשנתיים קלנדריות לימוד של קורסים נוספים.

מחו"ל. סטודנטים שלמדו במוסדות אלו  B.Aשל מוסדות המעניקים  קורסי אנגליתלא יוכרו  .7
 חן אמיר"ם עד פתיחת שנה"ל לקביעת רמתם באנגלית.חייבים במב

 באנגלית. "מתקדמים א"יסווגו אוטומטית לרמת  B.ed   ,B.techבוגרים שסיימו תואר .8

 לא יהיו זכאים לפטור מקורסי הליבה. B.techבוגרים שסיימו במוסדות המעניקים  .9

 תהליך הגשת הבקשה להכרה בלימודים קודמים ייעשה באופן הבא: .10

מיום קבלת מכתב קבלה  עד שלושה שבועותש בקשה  להכרה בלימודים  קודמים יש להגי .א
 למכללה.         

 הבקשה להכרה תכלול: .ב
 גיליון ציונים חתום ע"י המוסד האקדמי.

 סילבוס חתום ע"י מזכירות המחלקה.
טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים הכולל רשימה מפורטת וברורה של הקורסים שנלמדו, 

פורטת של הקורסים מהם הסטודנט מבקש פטור, כולל נק"ז של כל קורס, ציון  ושנת רשימה מ
 לימודים. 

 יש למלא בקשה נפרדת להכרה בלימודים קודמים אם מבוקש לקבל פטור מקורס העשרה.

לאחר קבלת המכתב מהוועדה לקביעת מעמד המתייחס  ערעורסטודנט שירצה להגיש  .ג
 פעם אחתשבוע מיום קבלת המכתב. ניתן  יהיה לערער   ללימודים קודמים, יוכל לעשות זאת

  בלבד. רק באם יוצגו מסמכים חדשים שלא הוצגו קודם.  

 נקודות זכות במסגרת לימודיו במכללה. 80תינתן לסטודנט שסיים לפחות  לציון לשבחזכאות  .11

 )מתחילת הלימודים לקורס ספציפי( תחול התיישנות. שנים 10על קורסים שנלמדו מעל   .12

 יש להגיש בקשה אחת מרוכזת להכרה בלימודים קודמים. .13

 


