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 קביעת מעמד

 
 מעמד לקביעת הוועדה

 כללי .1

הסטודנט, להכרה בלימודים קודמים, לבחינה במועד מיוחד, כל פנייה הקשורה למעמדו של  
להמשך הלימודים, להגשת עבודה באיחור וכדומה, תופנה לוועדה לקביעת מעמד של המכללה 

 על גבי טופס פנייה מיוחד

 חברי הוועדה לקביעת מעמד .2

 מרצה מן הסגל המקומי ישמש יו"ר 2.1 

 האקדמי המנהלעובד  –מרכז הוועדה  2.2 

 מרצה המתמחה בתחום הלימוד הנידון )לפי הצורך( 2.3 

הדיון בוועדה בנושא הכרה בלימודים קודמים יתקיים בהרכב של שלושה חברים  2.4 
 לפחות

 רשימת הנושאים שבטיפול הוועדה לקביעת מעמד: .3

 הכרה בלימודים קודמים והענקת פטור מקורסים 3.1 

 הפסיקו ללמוד או שלימודיהם הופסקולתלמידים ש –חידוש לימודים   3.2 

 אישור בחינות מיוחדות ובחינות במועד ג' 3.3 

 אישור להגשת עבודה באיחור 3.4 

 קביעת תחולה של תקנות לימודיות 3.5 

 הטלת דרישות אקדמיות חריגות 3.6 

 הענקת תואר לתלמידים שנפטרו 3.7 

 הקלות בתנאי בחינה. 3.8 

 פטור באנגלית דחיית סיום חובת 3.9 

 מעמד לקביעת לוועדה בקשות הגשת מועדי .4

בקשה לוועדה לקביעת מעמד תוגש באמצעות האחראי המנהלי על גבי טופס המיועד לכך.  
 בקשה אשר תוגש שלא במועדה, לא תטופל. להלן מועדי הגשת הבקשות, על פי נושא הבקשה:

 לפטור מקורסים ולהכרה בלימודים קודמים: 4.1 

מיד עם קבלת הודעה בדבר קבלה ללימודים ותשלום  -סטודנטים שנה א'  4.1.1  

 שבון שכר  הלימוד.ח ראשון על

 מתחילת שנת הלימודים ועד סופה -סטודנטים שנה ב' ומעלה    
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 באוגוסט 31עד   -חידוש והמשך לימודים  4.2 

 בחינות מועד ג' 4.3 

 בדצמבר 15עד מנובמבר  –לבחינות של סמסטר א'  4.3.1  

 במאי   15מאפריל עד   –לבחינות של סמסטר ב'  4.3.2  

 יש לצרף לבקשות את האישורים המעידים על סיבת ההיעדרות

יש להגיש את הבקשה באמצעות האחראי המנהלי לאחר בדיקת  -בחינות מיוחדות  4.4 
 בכל יתר דרישות התואר  דהתלמי עמידת

 במשך כל שנת הלימודים. יש להגיש את הבקשה -באיחור הגשת עבודות סמינריוניות  4.5 
למזכירות חוג לאחר אישור והחתמה בגזברות. החל משנה"ל תשע"א לא יאושרו 

 לסמינריונים, אם נלמדו לפני שנה ויותר באיחור  עבודה הגשות

 במשך כל שנת הלימודים -לנושאים שוטפים   4.6 

 מעמד קביעתל הוועדה שבטיפול נושאים לגבי פירוט .5

 הכרה בלימודים אקדמיים קודמים 

 במוסדות אחרים 5.1 

לימודים אקדמיים,  אחרת  סטודנט אשר למד באוניברסיטה או במכללה 5.1.1  

ח ציונים רשמי מפורט על לימודיו במוסד שבו למד "להמציא דו נדרש

וסילבוסים מאושרים וחתומים על ידי המוסד. הכרה בלימודים קודמים 

ן בוועדה לקביעת מעמד לאחר הודעת המכללה על קבלה לאחד תידו

לאחר התשלום הראשון על חשבון שכר הלימוד. חל בה ו ממסלולי הלימוד

 שנים. 10מעל  קורסים שנלמדו במוסד אקדמי  ות עלחוק התיישנ

 במכללה האקדמית אשקלון  5.1.2  

בכל מבקש לחדשם ו סטודנט שלמד בעבר במכללה, הפסיק את לימודיו

יפנה לוועדה לקביעת מעמד כדי לדון בהכרה  מסלול שהוא מעוניין בו 

  בלימודיו הקודמים.

יידונו רק אם הסטודנט צירף חומר חדש רלוונטי שלא היה בבקשתו  ערעורים

 .הראשונה

 הכרה בלימודים קודמים במוסדות לא אקדמיים או בלימודי חוץ 5.2 

שנלמדו במוסדות של סטודנט במכללה ים המכללה רשאית להכיר בלימודים קודמ  
הנחיות המועצה להשכלה גבוהה ועל פי תיכוניים, לא אקדמיים על פי -על

 הקריטריונים שלהלן:

תיכוני הנפרשים על -לימודים לא אקדמיים לעניין זה הם לימודים במוסד על 5.2.1  

 ו לימודי חוץ במוסד אקדמיאנתיים שפני 
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. פטור בהיקף מלא יינתן רק למי שסיים ש"ס 15יהיה ההיקף המקסימאלי  5.2.2  

 לא אקדמיים וקיבל תעודה המעידה על סיום הלימודיםהלימודים האת 

לא יינתן פטור ללימודים לא אקדמיים שנלמדו שש שנים ויותר לפני מועד  5.2.3  

 לימודים האקדמיים במכללה האקדמית אשקלוןהתחילת 

 רסים רלוונטיים בלבד שקיימת בהם הלימה לתוכניתהפטור יינתן בעבור קו 5.2.4  

אקדמית במכללה. לא יינתן פטור ממקצועות יסוד / ליבה / הלימודים ה

 .אקדמיתהבתוכנית שמבואות 

 הכרה בלימודים קודמים ממוסד אחר להשכלה גבוהה 5.3 

 40ההיקף המקסימלי של ההכרה בלימודים קודמים ממוסד להשכלה גבוהה יהיה   
קורסים אשר נלמדו באוניברסיטאות שונות בארץ במסלול מקביל ובהיקף  ש"ס.

 שעות מקביל, ההכרה תיעשה על פי ציון עובר בחוג בהתאם לכללים הנהוגים בכל חוג.
קורסים אשר נלמדו במכללות השונות ובאוניברסיטאות מחו"ל, הדיון ייעשה באופן 

עבודות סמינריוניות ועבודות גמר לא יינתנו פטורים מ .פרטני. כל מקרה יידון לגופו
 שנים 10-חל חוק התיישנות על קורסים שנלמדו לפני למעלה מ ופרויקטים.

 חידוש לימודים 5.4 

סטודנט שהפסיק את לימודיו ומבקש לחדשם, ימלא טופס חידוש לימודים ויפנה את   
 בקשתו לאחראי המנהלי. תשובה תתקבל בכתב ישירות לבית הסטודנט.

שהפסיק את לימודיו, או שלימודיו הופסקו, והתקבל שוב ללימודים דינו כדין סטודנט 
סטודנט חדש לכל דבר ועניין. סטודנט שערך תכנית לימודים במכללה אך לא מימש 
את לימודיו )היינו לא נבחן לפחות בקורס אחד( דינו כדין תלמיד חדש. עליו להתקבל 

.  אם סטודנטיםת המשרד לקבלת מחדש למקצועות ההתמחות לתואר ראשון באמצעו
לפני למעלה במוסדות אקדמיים לא נקבע אחרת, תחול התיישנות על קורסים שנלמדו 

מעשר שנים. המכללה רשאית לקבוע גבול התיישנות גם על קורסים שנלמדו לפני 
 למעלה משנתיים

 הפסקת לימודים 5.5 

על כך למזכירות החוג דיע סטודנט שנרשם למכללה ומעוניין להפסיק את לימודיו, יו  
בכתב. לבקשה יצרף התלמיד את כרטיס הסטודנט שלו, את כרטיס בה הוא לומד 

החבר באגודת הסטודנטים, אישורים המעידים על היותו סטודנט וכן אישור על 
השלמת חובותיו לספרייה. לא תתקבלנה כל  הודעות בעל פה בדבר הפסקת לימודים, 

ת המכללה. התנאים להחזר שכר לימוד בגין הפסקת והודעות כאלה לא תחייבנה א
 בתקנוןלימודים מפורטים בהוראות בפרק שכר הלימוד 

 בחינות מיוחדות 5.6 

בחינות בכתב נערכות בשני מועדים. הסטודנט חייב לגשת לבחינות במועד א'  5.6.1  

 לשלושה רבעים לפחות מהבחינות בקורסים שאותם למד באותה שנה.

ודנט שקיבל ציון שאינו עובר במחלקה במועד א', יכול לגשת אוטומטית סט 5.6.2  
)בלא להזדקק לאישור הוועדה לקביעת מעמד( לבחינה חוזרת במועד ב' של 
הקורס באותה שנה. עליו להירשם לבחינה באמצעות מדור בחינות בכפוף 
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בכל מקרה של בחינה חוזרת, הציון האחרון הוא  להנחיות של מדור זה.
 הקובע

סטודנט שנכשל גם במועד א' וגם במועד ב', או שנעדר בשני המועדים ללא  5.6.3  
הצדקה, או שנכשל באחד מהם  ונעדר מן השני ללא הצדקה, לא יהיה זכאי 
לבחינה נוספת. הוא יוכל להירשם לאותו קורס שנית ולהיבחן בו ככל 

תר סטודנט אחר. בכל מקרה, סטודנט לא יוכל ללמוד באותו קורס יו
מפעמיים ולהיבחן יותר מארבע פעמים בסך הכול )שתי בחינות בכל פעם 

 שבה למד את הקורס(.

 * על פי שיקול דעת הוועדה

 הסטודנטים הבאים יהיו רשאים לבקש אישור להיבחן במועדים מיוחדים:   

סטודנט שניגש למועד אחד בלבד, ולא ניגש למועד השני מסיבות  5.6.3.1   

, יוכל לבקש מן הוועדה לקביעת נות באישוריםהמעוג מוצדקות

 מעמד אישור לבחינה במועד ג'.

סטודנט אשר השלים את לימודיו לקראת התואר הראשון, פרט  5.6.3.2   

לשתי בחינות בקורסים אשר השתתף בהם בשנת לימודיו 

או לא ניגש מסיבות מוצדקות המעוגנות  האחרונה, ונכשל בהם

שור לבחינה במועד מיוחד מן הוועדה , יוכל לבקש איבאישורים

 לקביעת מעמד באישור המרצים הנוגעים בדבר

 מועדי הבחינות המיוחדות 5.6.5  

 בחינות מיוחדות תתקיימנה במועדים הבאים:   

 עם הבחינות הרגילות בקורסים של השנה השוטפת 5.6.5.1   

ד מיוחד בקורסים שאינם ניתנים בשנה השוטפת, ייקבע מוע 5.6.5.2   
 ינואר -בחודשים נובמבר 

בקורסים המהווים תנאי מעבר משנה לשנה, תבחן הוועדה מועד  5.6.5.3   
 מיוחד מוקדם ככל הניתן.

ויציג  רת במילואים במועד א' ו / או במועד ב'יתלמיד שש 5.6.5.4   
 , יקבל מועד מיוחד באותה  שנה.אישורים

חות במועד אחד בשנת לימודיו תלמיד ששירת במילואים לפ 5.6.5.5   
וכתוצאה מכך יש חשש לעיכוב במתן התואר,  האחרונה לתואר,

 יאושר לו מועד מיוחד באותה השנה

 תשלום דמי בחינה במועד מיוחד 5.6.6  

סטודנט אשר אושרה לו בחינה במועד מיוחד, לאחר שנעדר מהבחינה    
פי שייקבע על ידי מסיבות שאינן מוצדקות, יחויב בתשלום דמי בחינה כ

מוסדות המכללה מעת לעת. אישורים מסוג זה יוגבלו למקסימום של חמישה 
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קורסים ויינתנו אך ורק בשנת הלימודים העוקבת ללימודים באותם 
 הקורסים.

החל משנה"ל תשע"ג סטודנטים הנבחנים במועד ג'/ מועד מיוחד ולא ערכו 
 .משכ"ל מלא 10%תכנית לימודים , יחויבו  בתשלום 

 הגשת עבודות באיחור 5.7 

עבודות סמינריוניות של שנת לימודים אחת יש להגיש עד ראש חודש חשוון  5.7.1  

-של השנה שלאחריה, אלא אם כן נקבע מועד מוקדם בתחילת הסמסטר על

ידי המרצה, והדבר  הובא אז לידיעת הסטודנטים. אם לא תוגש העבודה עד 

ור של הוועדה לקביעת מעמד להגשה מועד זה, חייב הסטודנט לקבל איש

מאוחרת. בהעדר אישור כזה, ירשם לו ציון  פ"נ )פרש, נכשל( באותו קורס. 

החל משנה"ל תשע"א לא תאושרנה הגשות עבודה באיחור לסמינריונים, אם 

 נלמדו לפני שנה ויותר.

הגשת עבודה בשנה שבה הסטודנט לא ערך תכנית לימודים, ואינו רשום  5.7.2  

 משכר הלימוד 10%רסים, תחויב בתשלום של לקו

לאחר שכבר ניתן ציון על עבודה סמינריונית על ידי המרצה, לא תאושר הגשה  5.7.3  

 חוזרת של העבודה לשם שיפור הציון

 לימודים חובות של תחולה .6

על הסטודנט יחולו חובות הלימודים בתוכנית שאליה התקבל, כפי שהיו אשר היו תקפות  
לימודיו הראשונה. עם זאת, רשאית המכללה לבצע שינויים בתוכנית הלימודים.  בשנת

הדרישות להשלמת התואר של סטודנט שלא סיים את לימודיו בתוך שש שנים רצופות, 
 תיקבענה על ידי הוועדה לקביעת מעמד בהתייעצות עם ראש החוג.

 בחינה בתנאי הקלות .7

בתנאי בחינות, כמפורט בסעיף "מבחנים ועבודות" הוועדה רשאית לאשר לסטודנט  הקלות  
 תחת הנושא "התאמות בבחינות / הקלות ללקויי למידה".

 

 

 

 

 

 
 

 

 


