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 סטודנטים תקנון
 

  מבוא: . 1

לקבוע סדר, נוהל ונוהג במוסדנו. וידיעון המכללה המתפרסם כל שנה נועדו תקנון זה 
הסטודנטים במכללה על כל מסלולי הלימוד שבה, יפעלו על פי הוראות פרק זה ועל פי הוראות 

ל אווירת הפרקים הרלוונטיים למסלולי הלימוד אליהם הם משתייכים. חשוב לכולנו לשמור ע
לימודים, כיאה לאקדמיה ובהתאם לכללים שקבעה הנהלת המכללה. הסטודנטים מתבקשים 

 ולבצע את הכתוב בו. התקנון לקרוא בעיון את

 כללי התנהגות: .2

 יש להקפיד על התנהגות נאותה כלפי המרצה, המדריך ועובדי המכללה המנהליים. 2.1

לשמור עליו ולהימנע מכל מעשה העלול לגרום  רכוש המכללה נועד לשימוש הסטודנטים: יש 2.2
 נזק או פגיעה. 

יש לשמור על ניקיון המוסד. ניירות ושיירי אוכל או פסולת אחרת יש לזרוק לסלים  2.3
 המיועדים לכך. 

יש להקפיד על לבוש ההולם את המוסד ואת הצביון שקבעה הנהלת המכללה. בזמן השהות  2.4
ודנטיות מהופעה בלבוש חושפני. סטודנטים הלומדים במכללה יימנעו הסטודנטים והסט

חובה זו אינה חלה על מי שאיננו  בכיסוי ראש. יופיעו לשיעורים צירה יהודיתבקורסי י
 יהודי.

הוראות כלליות והודעות לסטודנטים מתפרסמות בקביעות על לוח המודעות או נמסרות  2.5
 כהודעה אישית לסטודנט.  בדוא"ל האישי או באמצעות הודעה אלקטרונית, וכמוהן

פניות למזכירות או למרצים תתבצענה בהפסקות בלבד ובשעות קבלת קהל. המתפרסמות  2.6
 בחדר המרצים. 

 על כל הסטודנטים להופיע מספר דקות לפני תחילת השיעור ולהמתין למרצה. 2.7

תתפותו סטודנט שיאחר לשיעור, לא יורשה להיכנס לשיעור, ומכל מקום ההחלטה על הש 2.8
 בשיעור נתונה בידי המרצה. 

השיעור מתנהל לפי הוראות המרצה. הסטודנט חייב לציית לכל הוראה הניתנת בשיעור, גם  2.9
אם זו אינה נראית לו. בתום השיעור רשאי הסטודנט לפנות למרצה לבירור העניין. כמו כן 

 הוא לומד. למזכירות החוג בהרשאי הסטודנט להפנות את הבעיה 

 על פי חוק, העישון בקמפוס המכללה אסור. 2.10

 אין להיכנס לשיעור, לתרגיל ולספרייה עם מכשירים סלולריים, כשהם פועלים. 2.11

 הסטודנט מתבקש לכבות כל מכשיר אלחוטי מיד עם כניסתו. 2.12

אין להיכנס לשיעור בזמן הלימוד כדי למסור הודעות מכל סוג שהוא, למעט אם נתקבל  2.13
ך מגורם מוסמך במכללה. איסור זה חל גם על נציגי אגודת הסטודנטים, אלא אם אישור לכ

 כן הדבר נעשה בתיאום עם הנהלת המכללה.
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 :נוכחות בשיעורים .3

קורס יגרור מהפגישות ב 20% -נוכחות הסטודנט בכל השיעורים היא חובה. היעדרות מעל ל 3.1
מחלה ואבל, יגיש הסטודנט  היעדרות מסיבות: מילואים, לידה,בהרחקה מן הקורס. 

 , מיד עם שובו ללימודים.בה הוא לומד  החוגאישורים מתאימים למרצה או למזכירות 

 שינויים בפרטים האישיים: .4

באתר המכללה חובה על כל סטודנט לעדכן את פרטיו האישיים, אם חל בהם שינויים,  4.1
 .ד על שינוי כזהבו הוא לוממזכירות החוג לבמקום המיועד לכך וכן להודיע 

 תקנון המכללה מסדיר את הזכויות והחובות של כל סטודנט. חובה על כל סטודנט לעיין 5.1 . 5
מתפרסם באתר כדי להכיר את חובותיו וזכויותיו. תקנון המכללה בתקנון המכללה  

 .www.aac.ac.ilהמכללה:  

 חובות הלימוד: .6

, תנאי המעבר, חובת פטור באנגלית כל חוג לימוד בפריסה על פני שניםות הלימוד בשע 6.1
שעות קבועות בתכנית הלימודים של כל חוג בו לומד הסטודנט, ובהתאם למספר  ,ועברית

)פרטים על חובות הלימוד בכל חוג ראו בידיעון החוגים  חוגהלימוד הנורמטיביות בכל 
 .חוג(ובפירוט תכנית הלימודים של כל 

 הבעה עברית: -לימודי חובה .7

הבעה עברית הוא קורס שנתי )שעתיים בשבוע(, שמטרתו לשפר את כושר ההבעה בכתב של  7.1
הסטודנטים וללמדם את כללי הכתיבה האקדמית. על החייבים בקורס להשתתף בו בשנת 
 הלימודים הראשונה. הקורס הוא חובה. הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור בהבעה

 עברית.

 פטורים מן הקורס: 7.2

 ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה. 80סטודנטים בעלי ציון  .1

יחידות( עברית של בתי הספר  5ומעלה בבחינת בגרות ישראלית ) 80סטודנטים בעלי ציון  .2
 במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי.

 סטודנטים בעלי תואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר. .3

שעות לפחות וקיבלו ציון  56+ שלמדו הבעה עברית בהיקף של 30וגרי מכינת סטודנטים ב .4
 "עובר".

 

עברית כשפה שנייה: סטודנט שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית יחויב להשתתף בקבוצה  7.3
 ייחודית לעולים.

 

 יצירה יהודית -לימודי חובה .8

תלמידיה לרכוש ידע  בהתאם למגמת היסוד של המכללה, הנהלת המכללה מחייבת את כל 8.1
     ביצירה היהודית לדורותיה לצד מקצועות הלימוד השונים.  
תחומי הלימוד ביצירה היהודית כוללים לימודים בתלמוד, מדרש הלכה, תנ"ך, שירה  
 יהודית לדורותיה וספרות. 

 

http://www.aac.ac.il/
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ר. בכל שנות הלימוד לתוא ( קורסים 4 ) ש"ש 8לימודי החובה ביצירה היהודית הם בהיקף  8.2
נכללו לימודי יהדות בהתאם לדרישות וחובות החוגים בהם  יכול שתשנה חובה זו 
 לתואר. במקצוע הנלמד  

 
סטודנטים לא יהודיים שאינם מעוניינים ללמוד  -לימודי העשרה לסטודנטים לא יהודיים 8.3

  ש"ש. 8 -קורסים כלליים להשלמת החובות ל לבחורביצירה יהודית ידרשו  
 

ל הקורסים ותחומי הלימוד בהעשרה מפורסמים בידיעון המכללה המתפרסםפרטים ע 8.4
 מידי שנה. 

 

 אנגלית כשפה זרה: .9

חובה על כל סטודנט להציג רמת ידע באנגלית על פי ציון הבחינה באנגלית במסחן  9.1
הפסיכומטרי, מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם. בהתאם לרמתו, יהיה הסטודנט פטור 

או לחלופין, יהיה עליו לבחור באחת משתי החלופות להלן: ללמוד בקורס מלימודי אנגלית, 
 מקוון או ללמוד בקורס פרונטלי.

חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עם תום שנה ב' ללימודיו במכללה.  9.2
סטודנטים שלא יסיימו את חובותיהם באנגלית עד תחילת שנה ג' יורשו להירשם בשנה ג' 

 ורק לקורסי אנגלית כשפה זרה וללמוד אותם עד לסיום חובותיהם. אך

באנגלית לפי  ינים לקורסיםל הסטודנטים המתקבלים למכללה ממומיון לקורסים: כ 9.3
 תוצאות חלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי הארצי, מבחן אמי"ר או מבחן רמה.

 לפי תוצאות הבחינה מסווגים הסטודנטים כדקלמן:

 מודי אנגלית.פטור מלי 9.3.1

רמת מתקדמים ב': הקורס ברמה מתקדמת ביותר ומתמקד בשיפור מיומנויות  9.3.2
הקריאה בשפה האנגלית. המטרה היא להעניק אוטונומיה לסטודנט בהבנת 
הנקרא של טקסטים אקדמיים אותנטיים. בסיום קורס המתקדמים בציון 

 מקבל פטור.הסטודנט  "עובר"

מת ומתמקד בשיפור מיומנויות הקריאה רמת מתקדמים א': הקורס ברמה מתקד 9.3.3
 בשפה האנגלית. בסיום הקורס "עובר" עולה הסטודנט לקורס מתקדמים ב'.

רמת בסיסי: הקורס מדגיש את הבנת הנקרא של טקסטים בתחומים שונים ברמה  9.3.4
אוניברסיטאית בינונית. נוסף על מיומנויות קריאה, כולל הקורס גם חזרה יסודית 

. בסיום הקורס בציון "עובר" עולה הסטודנט לקורס בדקדוק ובאוצר מילים
 מתקדמים א'.

טרום בסיסי א': מיועד לסטודנטים הזקוקים לחזרה בדקדוק ובקריאה של  9.3.5
 יסודות האנגלית. בסיום הקורס "עובר" עולה הסטודנט לקורס בסיסי.
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   : היקף שעות הלימוד והציון הקובע את הרמה 9.4

 נק' חיתוך תהיקף שעו רמה באנגלית

במבחן 

 אמיר"ם 

 קוד קורס

  ומעלה 134  פטור

 מתקדמים ב'
 שעות סמסטריאליות = 4

 שעות לימוד 54
120 - 133 57-122 

 מתקדמים א'
 שעות סמסטריאליות = 4

 שעות לימוד 54
100 - 119 57-112 

 בסיס
 סמסטריאליות =שעות  6

 שעות לימוד 81
85 - 99 57-104 

 טרום בסיסי ב'
 ות סמסטריאליות =שע 6

 שעות לימוד 81
70 - 84 57-102 

 

 אחרים אקדמיים במוסדות אנגלית בלימודי הכרההכרה בלימודי אנגלית  9.5

 המכללה האקדמית אשקלון תכבד פטור או קורסי אנגלית של המוסדות הרשומים מטה:  

העברית, גוריון, האוניברסיטה -אילן, אוניברסיטת בן-אוניברסיטאות: אוניברסיטת בר 9.5.1

אביב, הטכניון, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה. בכל מקרה, -אוניברסיטת תל

 ההכרה בפטור או אישור הרמה הם בסמכותה של הוועדה לקביעת מעמד.

ושהמיון לרמות האנגלית מתבצעת על  B.Scאו   .B.Aמכללות אקדמיות המעניקות תואר 9.5.2

סיכומטרית, אמיר או אמיר"ם(. לא יוכרו פי הסטנדרטיים האוניברסיטאיים )בחינה  פ

או מוסדות שבהם מתבצע  B.Tech -ו B.Edקורסים ולא יוכר פטור של מוסדות המעניקים 

 המיון על בסיס מבחנים פנימיים.

 

 אנגלית מלימודי פטור 9.6

תקף לעשר שנים לאחר ו פטור מלימודי אנגלית לתלמידים העונים על אחת מהדרישות הבאות

 קבלתו:

 ו את מבחן האנגלית של הבחינות הפסיכומטריות או אמיר"ם בציון שנקבע .עבר 9.6.1

 סיימו בהצלחה קורס מתקדמים באנגלית כשפה זרה באחד המוסדות המפורטים לעיל. 9.6.2

 בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית. 9.6.3

 בעלי תואר ראשון באנגלית כמקצוע ראשי או משני. 9.6.4

צריכים להציג אישור  .S.A.Tשל בחינת  Verbal -ומעלה בחלק ה 500בעלי ציון של  9.6.5

 מתאים לאחראי המנהלי.

 :הסבה לעבודה סוציאלית 9.6.6
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 זמן והתיישנות. . ממוסד אקדמי מוכר, הפטור באנגלית יוכר ללא הגבלת B.Aסטודנטים בעלי תואר 

 ישובצו ברמת מתקדמים א'. B. Techאו   B.Edסטודנטים בעלי תואר        

 

 הקורסים עבור התשלום 9.7

 קורסים מקוונים אינם מחויבים בתשלום למעט תשלום עבור הבחינה.

" חייב בתשלום נוסף על שכר הלימוד השנתי המלא ואשר אינו 2כל קורס שמתחת לרמת "מתקדמים 

 נכלל בשכר הלימוד לתואר ראשון. 
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 סיום מוצלח
 

  סיום לימודים: . 1

פן יסודי ומדוקדק בדרישות במכללה והחוגים, כפי שמופיעות חובה על הסטודנט לעיין באו 1.1
 בידיעון, ולדעת את הנדרש לקבלת התואר.

 

סטודנט זכאי לתואר ראשון רק לאחר שמילא את הדרישות הכלליות והמחלקתיות של  1.2
המכללה, לרבות חובות שאינן מזכות בנקודות זיכוי, אשר מתפרסמות בתוכנית הלימודים 

 של כל חוג.
 

 יהיו, בלימודיהם הכירה והמכללה, אחר אקדמי במוסד לימודיהם את החלו אשר נטיםסטוד 1.3
 :הבאות המינימום דרישות במילוי חייבים

 

חוגי, -נקודות זכות בכל מקצוע במסלול דו 22נקודות זכות במקצוע מורחב או  44 1.3.1
 אלא אם המכללה קבעה מספר גדול יותר של נקודות זכות כדרישת מינימום.

 כגון הבעה עברית, אנגלית וכו'. תובות שאינן מזכות בנקודות זכובחעמידה  1.3.2

 המכללה דרישות כל את מילאו אשר סטודנטים - תארים וחלוקת הלימודים לסיום אישור 1.4
 זכאים, הבחינות בכל בהצלחה ועמדו בתרגילים, הנדרשות בעבודות ציון קיבלו, לתואר
 דרך להגיש יש לימודים לסיום בקשה. ארהתו לקבלת לימודיהם את סיימו כי אישור לבקש

 בדואר יישלח הרלוונטיות המחלקות ידי על הבקשה בדיקת לאחר. באתר האישי המידע
 (. עותקים בשלושה) ציונים וגיליון זכאות אישור

לפני הגשת הבקשה על כל סטודנט לוודא, כי אינו חייב ספרים בספרייה או שאיננו נדרש 

 ות.לחוב כספי לספרייה ולגזבר

התעודות בדואר. המכללה רשאית, לפי  הענקתסטודנט הזכאי לתואר יקבל הודעה על מועד 

 שיקול דעתה, לפרסם את שמות הבוגרים.

ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.  30-יטפלו בבקשות לסיום תואר בתוך כ מזכירות החוג

 אישורי זכאות לא יישלחו לסטודנטים שיש להם חוב כספי.  

  ם וציונים:רמת הישגי . 2

(  בכל הקורסים 70או  65)בקורסים מסוימים נדרש ציון  60על הסטודנט לקבל ציון מינימום 

וכל קורס אחר שבחר למילוי הדרישות, כולל קורסים ביצירה יהודית, אנגלית, הבעה עברית 

 שקבעה המכללה.

 :ציון לא ייחשב בכלל החובות לסגירת התואר ולכן גם לסיום מוצלח אם 

 .לקורס נרשם לא הסטודנט 2.1

 .השעות באותן, במלואם או בחלקם, המתקיימים קורסים לשני נרשם הסטודנט   2.3



 .המותרת ההיעדרויות מכסת את עבר הסטודנט   2.3

 .בגזברות חובותיו את ירהסד לא הסטודנט   2.4

 

 לשבח ציונים

 

 :כלהלן חוג בכל והמוסמכים הבוגרים של הציונים ממוצעי לפי יינתנו לשבח ציונים    1.

 שהציון ובלבד ,"יתרה בהצטיינות" לשבח בציון יזכו בחוג ביותר המצטיינים מהבוגרים 2.   3% 

 .90-מ יפחת לא הממוצע       

 ובתנאי ,"בהצטיינות" לשבח בציון יזכו ,הראשונים 3% אחרי בחוג המצטיינים מהבוגרים 3.   17% 

 .85-מ יפחת לא הממוצע שהציון       

 לתואר הנדרש הלימוד שעות היקף מתוך נ"ז 80 לפחות שסיים לסטודנט יינתן לשבח ציון  . 4

 הוועדה ידי על שהוכרו קורסים . אשקלון האקדמית במכללה הלימודים במסגרת ראשון      

 .הציונים בממוצע ייכללו לא אך ,אקדמית מבחינה יוכרו ,קודמים יםלימוד על מעמד לקביעת      

 שעות היקף מתוך שעות 74 לפחות שסיים לסטודנט יינתן לשבח ציון סוציאלית לעבודה בהסבה  . 5

 קורסים . "אשקלון האקדמית מכללה"ב הלימודים במסגרת ראשון לתואר הנדרש הלימוד      

 לא אך ,אקדמית מבחינה יוכרו ,קודמים לימודים על מעמד לקביעת הוועדה ידי על שהוכרו     

 הציונים בממוצע ייכללו     

 ברשימת ייכלל ולא לשבח לציון זכאי אינו באנגלית "אקדמי לא פטור" שקיבל סטודנט . 6

 .אשקלון האקדמית המכללה של המצטיינים     

 ,שבחל לציון זכאי ונמצא אשקלון האקדמית המכללה של המשמעת ועדת י"ע שנענש סטודנט . 7

 .המכללה רקטור להחלטת בהתאם להיפסל עלול ציונו     

 

 ראשון לתואר ציונים ממוצע עודפים קורסים הוצאת*

 מכתב להגיש .בקורסים ניכשל או עודפים קורסים לזכותו צבר אשר הסטודנט באחריות

 .להוריד שברצונו הקורסים את מפרט הוא בו המנהלית לאחראית

 .ראשון לתואר הציונים ממוצע בחישוב ייכללו לא עודפים קורסים


