
 תקנון הכרה בלימודים קודמים
 מועמדים ללימודי הסבה לעבודה סוציאלית

מסגרת לימודי קורסים אלו נלמדים בלמועמדים ללימודי הסבה, ילמדו בשנים א' ו ב'.  קורסי ההשלמה .1
תכנית  תיתכן אפשרות של לימודים יותר מיום בשבוע. אי לכךבעבודה סוציאלית  B.S.W ראשוןתואר 

 נק"ז. 60הלימודים המלאה בהסבה לעבודה סוציאלית, כוללת 

 נק"ז( 18: ) סה"כ קורסי ההשלמה הם     
 נק"ז 4-מבוא לפסיכולוגיה )ילמד רק בשנה א'(      
 נק"ז 2 -מבוא לסוציולוגיה     
 נק"ז  4-+ מבוא לסטטיסטיקה ב' )ילמד רק בשנה א'(  א' מבוא לסטטיסטיקה     
 נק"ז  4 -א'+ב' )ילמדו בשנה ב'( שיטות מחקר      
 נק"ז  4-קורס ביצירה יהודית מתחום תע"י      
 

 ממוצע הציונים לתואר הראשון. באינם נחשבים * קורסי ההשלמה 
 .70הינו  מקורסי השלמהציון מינימום להגשת בקשה לפטור  .2
 .80הינו  מקורסי ליבהציון מינימום להגשת בקשה לפטור  .3

 )קורסי ליבה הם כל הקורסים שנלמדים בתוכנית ההסבה ואינם בקבוצת קורסי השלמה(
  נק"ז 8ניתן יהיה לקבל פטור מקורסי ליבה עד  .4
נק"ז כחלופה לקורסי הליבה,  8לחייב לימוד קורסים בהיקף של עד לעבודה סוציאלית רשאית  הפקולטה .5

 שבהם התקבל פטור.
. סטודנטים שלמדו במוסדות אלו, חייבים מחו"ל B.Aשל מוסדות המעניקים  קורסי אנגליתלא יוכרו  .6

 במבחן אמיר"ם עד פתיחת שנה"ל לקביעת רמתם באנגלית.
 באנגלית. 'מתקדמים א'יסווגו אוטומטית לרמת  B.ed    ,B.techבוגרים אשר סיימו תואר .7
 לא יהיו זכאים לפטור מקורסי הליבה. B.techבוגרים שסיימו במוסדות המעניקים  .8
 תהליך הגשת הבקשה להכרה בלימודים קודמים ייעשה באופן הבא: .9

הכנת המערכת בתנאי מיום  לא יאוחרעל הסטודנט להגיש את הבקשה  להכרה בלימודים  קודמים  .א
 למכללה.                     שקיבל מכתב קבלה 

 הבקשה להכרה תכלול:ב.         
 גיליון ציונים חתום ע"י חותמת המוסד האקדמי *         
 סילבוס חתום ע"י מזכירות המחלקה של המוסד האקדמי בם נלמד הקורס. *       

 טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים, הכולל רשימה מפורטת וברורה של הקורסים שנלמדו,                 *             
 הקורסים מהם הסטודנט מבקש פטור הכולל נק"ז של כל קורס, ציון  ושנת  רשימה מפורטת של                
 לימודים.                 

 על הסטודנט למלא בקשה נפרדת של הכרה בלימודים קודמים, אם ברצונו לקבל פטור מקורס  *            
 על קורסי יהדות(.לא חל )חוק התיישנות  ביצירה יהודית               

 
 נקודות זכות במסגרת לימודיו במכללה. 74תינתן לסטודנט שסיים לפחות  לציון לשבחזכאות  .10
 להכרה בלימודים קודמים. בקשה אחת מרוכזתסטודנט יגיש  .11
על המסמכים  ניתן לעשות רק אם יוצגו מסמכים נוספים ערעור על החלטת המכללה בעניין קורסי השלמה .12

ו עד תום שבוע מתאריך מכתב הועדה. לא תתקבלנה בקשות . ערעורים יתקבלשהוצגו בבקשה המוקרית
שנים ויותר, המכללה תבחן כל בקשה לגופה ואינה חייבת להכיר בקורס  10לגבי קורסים שנלמדו לפני 

 שנלמד כאקווילנטי לקורס שנלמד במכללה.
 חלה חובה על הסטודנט להתעדכן לגבי בקשתו במידע האישי/באימייל. .13

 


