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תקנון הכרה בלימודים קודמים 
מועמדים ללימודי הסבה לעבודה סוציאלית

1. קורסי ההשלמה למועמדים ללימודי הסבה יילמדו בשנים א' )בשני הסמסטרים( ו-ב' )כאמור, בסמסטר א' בלבד(. 
תכנית הלימודים המלאה בהסבה לעבודה סוציאלית כוללת 90 נק"ז. 

 קורסי ההשלמה: )סה"כ 8 נק"ז( 

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

 שיטות מחקר כמותי / איכותני  - 2 נק"ז      

  קורס תע"י –  4 נק"ז ) סטודנט המקבל פטור מהועדה לקביעת מעמד ייקח קורס בחירה שיינתן ע"י הפקולטה.

ציוני קורסי ההשלמה נכנסים לממוצע הציונים בתואר 

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

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

4. לא יוכרו קורסי אנגלית של מוסדות המעניקים B.A מחו"ל. סטודנטים שלמדו במוסדות אלו חייבים במבחן 
אמיר"ם עד פתיחת שנה"ל לקביעת רמתם באנגלית. 

5. בוגרים שסיימו תוארB.tech יסווגו אוטומטית לרמת "מתקדמים א" באנגלית.

6. בוגרי מוסמך לחינוך )B.Ed( יזכו לפטור מאנגלית לתואר ראשון “כפטור לא אקדמי”. בוגרי מוסד כזה יחויבו 
באנגלית בהמשך ללימודים מתקדמים. בפני מועמדים כאלה עומדות שלוש אפשרויות: האחת, להיבחן בבחינת 
מיון ולהשיג רמת פטור, השנייה ללמוד בשנה הראשונה קורסים מתקדמים או להגיע לפטור, והשלישית להסתפק 

"בפטור לא אקדמי" ללימודי ההסבה, אך פטור זה לא ישמש לחובה באנגלית בלימודים מתקדמים. 

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

א. יש להגיש בקשה  להכרה בלימודים  קודמים עד שלושה שבועות מיום קבלת מכתב קבלה למכללה.      

ב. הבקשה להכרה תכלול: 
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, רשימה 

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

ג. סטודנט שירצה להגיש ערעור לאחר קבלת המכתב מהוועדה לקביעת מעמד המתייחס ללימודים קודמים, 
יוכל לעשות זאת שבוע מיום קבלת המכתב. ניתן  יהיה לערער  פעם אחת בלבד. רק באם יוצגו מסמכים 

חדשים שלא הוצגו קודם.    

2. זכאות לציון לשבח תינתן לסטודנט שסיים לפחות 74 נקודות זכות במסגרת לימודיו במכללה. 

3. לא יתקבלו סילבוסים שלא מופיעים בגיליון ציונים )הלימה בין שמות המרצים על גבי הסילבוס ועל גבי גיליון 

הציונים(. 

4.  על קורסים שנלמדו מעל 10 שנים  ) פרט לקורס ביצירה יהודית שעליו אין התיישנות(  תחול התיישנות. 

5. יש להגיש בקשה אחת מרוכזת להכרה בלימודים קודמים. 

ימי לימוד הסבה לעבודה סוציאלית:
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