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 תקנון אקדמי

 הגדרות

 בתקנון זה:

המכללה האקדמית אשקלון, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בחסותה או  "המכללה" .1
  בפיקוחה.

 כל שנה וכפי שמתפרסם מעת לעת.חוברת כללי לימוד ונוהלי הרשמה ל המכללה""ידיעון  .2

בכיר במכללה ו/או ממוסדות להשכלה המועצה האקדמית העליונה המורכבת מסגל  "סנט" . 3
 גבוהה אחרים בארץ ובחו"ל.

מי שנרשם ללימודים במכללה או באוניברסיטה ונתקבל בה כתלמיד מעת הרשמתו  "סטודנט" .4
 וד הוא רשום כתלמיד, כולל בחופשות הלימודים.וכל ע

מי שהגיש מועמדותו להתקבל כתלמיד ובקשתו נדחתה, מרגע הרשמתו על לקבלת הודעת 
 הדחייה.

 מי שסיים את חוק לימודיו במכללה או באוניברסיטה אך עוד לא קיבל תעודה.

 מי שנשלח מטעם המכללה או האוניברסיטה ללמוד במוסד אחר.

במכינה או במכינות לעולים או בכל מכינה אחרת המתקיימת מטעם המכללה ו/או מי שלומד 
 בפיקוחה האקדמי.

מי שהיה סטודנט במכללה או שהגיש מועמדותו למכללה ימשיך להיות כפוף לסמכות המשמעתית 
של רשויות השיפוט המשמעתי של המכללה גם לאחר שסיים או הפסיק את לימודיו או נדחתה 

 וזאת בנוגע למעשים שעשה בעת שהיה סטודנט או מועמד לקבלה במכללה.מועמדותו, 

 פונה לקבלת ייעוץ ראשוני והסבר על מסלולי הלימוד ותנאי הקבלה. "מועמד" .5

וראה, הדרכה או מחקר ומועסק על ידי    מי שממלא תפקיד ה "חבר סגל אקדמי"" מרצה"ה .6
 המכללה.

 .מרצהה או בשירותה ואיננו כל מי שמועסק על ידי המכלל "עובד" .7

מבני המעונות בקריית המכללה האקדמית אשקלון ו/או בכל מקום אחר באשקלון ע"פ "מעונות"  .8
 החלטת המכללה.

סטודנט שקיבל הרשאה לגור בחדר במעונות ממועד שקיבל אישור בדבר הקבלה ועד "דייר"  .9
 ממגוריו בהם. שפינה מקומו במעונות והסדיר את כל ההתחייבויות הנובעות

 כל מוסד אוניברסיטאי הנותן חסות אקדמית למכללה. "האוניברסיטה" .10

לתקנון זה, עבירה על כללי המשמעת  6עבירה מהעבירות המפורטות בסעיף  "עבירות משמעת" .11
 שיקבע מעת לעת סנט המכללה, לרבות ניסיון, שידול, או סיוע לעבור עבירה כאמור.

 ועדת משמעת וועדת ערעורים. "רשויות המשמעת" .12
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כל מבקר במעונות וכל אורח בהם, בין אם ע"פ ובהתאם להוראות תקנון זה ובין אם "מוזמן"  .13
 לאו.

 דיקאן הסטודנטים של המכללה או וועדת המעונות של המכללה. "ועדת מעונות" .14

המכללה לתפקיד מנהל דיקאן הסטודנטים או מי שנתמנה, מעת לעת, ע"י " המעונות מנהל" .15
 מעונות הסטודנטים.

 אחראי על אחזקת המעונות. "אב הבית" .16

חוזה הרשאה להתגורר במעונות שיחתם עם הסטודנט בקשר עם רשות שניתנה  "חוזה הרשאה" .17
 לו להתגורר במעונות.

ום אקדמיים לקראת תעודת בגרות, שיפור ציוני בגרות או תעודת סי-לימודים קדם "מכינה" .18
מכינה המזכה בכניסה ללימודי תואר בכלל זה מכינה לעולים המכשירה את בוגריה ללימודים 

 אקדמיים בארץ או בחו"ל.

אתר המכללה באינטרנט שבו מתפרסמות הודעות, נהלים וכללים עדכניים  "אתר המכללה" .19
 מעת לעת ודינם כדין הודעה רשמית של המכללה למועמדיה,שהנהלת המכללה מפרסמת 

 תלמידיה ומרציה.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


