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פרק ד: נוהלי לימוד כלליים

נוכחות בשיעורים   .1

נוכחות הסטודנט בכל השיעורים היא חובה. היעדרות מעל ל- 20% מהפגישות בקורס   1.1

תגרור הרחקה מן הקורס. בהיעדרות מסיבות: מילואים, לידה, מחלה ואבל יגיש 

הסטודנט אישורים מתאימים לרכזת ההתאמות בדיקאן הסטודנטים מיד עם שובו 

ללימודים. 

שינויים בפרטים האישיים   .2

חובה על כל סטודנט לעדכן את פרטיו האישיים, אם חל בהם שינויים, דרך המידע   2.1

האישי< בקשות סטודנטים< בקשה לעדכון פרטים אישיים. 

תקנון המכללה מסדיר את הזכויות והחובות הלימודיות של כל סטודנט. חובה על כל סטודנט   .3

לעיין בתקנון המכללה כדי להכיר את חובותיו וזכויותיו. תקנון המכללה מתפרסם באתר 

 www.aac.ac.il :המכללה

חובות לימוד כלליות   .4

היקף שעות הלימוד בכל חוג לימוד על פי פריסה שנתית, תנאי המעבר, חובת פטור   4.1

באנגלית ועברית, קבועים בתכנית הלימודים של כל חוג בו לומד הסטודנט, ובהתאם 

למספר שעות הלימוד הנורמטיביות בכל חוג )פרטים על חובות הלימוד בכל חוג ראו 

בידיעון החוגים ובפירוט תכנית הלימודים של כל חוג(. 

אי עמידה בתנאי מעבר משנה לשנה או קבלה בתנאי עלולים לגרום להפסקת לימודים   4.2

או השעיה מלימודים עד מילוי כל התנאים שנקבעו. 

לימודי חובה- הבעה עברית   .5

הבעה עברית הוא קורס שנתי )שעתיים בשבוע(, שמטרתו לשפר את כושר ההבעה   5.1

בכתב של 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:   5.2

סטודנטים בעלי ציון 80 ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה   5.2.1

)2 יחידות(. 

סטודנטים בעלי ציון 80 ומעלה בבחינת בגרות ישראלית -5 יח"ל בעברית,   5.2.2

במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי.  

סטודנטים בעלי תואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר.   5.2.3

סטודנטים בוגרי מכינת 30+ או מכינה ייעודית, שלמדו הבעה עברית בהיקף   5.2.4

של 56 שעות לפחות וקיבלו ציון "עובר". 

סטודנטים בוגרי מכינת "שער לאקדמיה", שקיבלו ציון עובר )רמה ד+( במבחן   5.2.5

בעברית. 
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סטודנטים שקיבלו ציון "עובר" בבחינת פטור בהבעה עברית. )ציון עובר   5.2.6   

בבחינה 80(. סטודנטים בעלי ציון 79 בהבעה עברית בתעודת הבגרות יקבלו 

פטור על סמך ציון 66 בבחינה. 

פרטים על הבחינה ניתן לקבל באתר מדור הבחינות.   5.2.7   

סטודנטים שלמדו קורס הבעה עברית או "כתיבה מדעית" או "אוריינות   5.2.8   

אקדמית" במוסד אקדמי מוכר, בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה אחת  

וקיבלו ציון 60 ומעלה. על הסטודנט לפנות לוועדה לקביעת מעמד על מנת 

לקבל פטור. 

מבחן יע"ל של המרכז הארצי לבחינות והערכה או "מבחן בקיאות לתלמידי חו"ל   5.3  

והמגזר הערבי" שמתקיים במכללה. 

מבחן יע"ל/"מבחן בקיאות לתלמידי חו"ל והמגזר הערבי"- בעלי תעודת   5.3.1   

בגרות חו"ל, או תואר חו"ל, או מועמדים שנבחנו בבגרות בעברית לערבים 

)מועמדים מהמגזר הערבי והדרוזי(, מחויבים להיבחן בבחינת יע"ל/"מבחן 

בקיאות לתלמידי חו"ל והמגזר הערבי"- בחינת סיווג רמה בעברית. קבלת ציון 

"עובר" בבחינה מקנה פטור מקורס הבעה עברית.  

בחינות יע"ל מתקיימות דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה, ציון עובר   5.3.2   

במבחן יע"ל של המרכז הארצי לבחינות והערכה 105-135. 

המכללה מקיימת בחינה במתכונת זהה בקמפוס המכללה. ציון עובר ב"מבחן   5.3.3   

בקיאות לתלמידי חו"ל והמגזר הערבי" במכללה והוא רמה ד' ומעלה. פרטים 

על הבחינה ניתן לקבל באתר מדור הבחינות. 

סטודנטים בעלי תעודת בגרות ישראלית לא יוכלו לקבל פטור על סמך תוצאות   5.3.4   

מבחן יע"ל/מבחן בקיאות לתלמידי חו"ל והמגזר הערבי.  

 .6
לימודי חובה- יצירה יהודית 

בהתאם למגמת היסוד של המכללה, הנהלת המכללה מחייבת את כל תלמידיה לרכוש   6.1  

ידע ביצירה היהודית לדורותיה לצד מקצועות הלימוד השונים.   

תחומי הלימוד ביצירה היהודית כוללים לימודים בתלמוד, מדרש הלכה, תנ"ך, שירה 

יהודית לדורותיה וספרות. 

לימודי החובה ביצירה היהודית הם בהיקף 8 ש"ש ) 4 קורסים ( בכל שנות הלימוד   6.2  

לתואר.  חובה זו יכול שתשנה בהתאם לדרישות וחובות החוגים בהם נכללו לימודי 

יהדות במקצוע הנלמד לתואר. 

לימודי העשרה לסטודנטים לא יהודיים- סטודנטים לא יהודיים שאינם מעוניינים   6.3  

ללמוד ביצירה יהודית ידרשו לבחור קורסים כלליים להשלמת החובות ל- 8 ש"ש. 

פרטים על הקורסים ותחומי הלימוד בהעשרה מפורסמים בידיעון המכללה   6.4  

המתפרסם מידי שנה. 

 7
קורסי בחירה בשפה האנגלית כלימודי חובה 
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חובה על כל סטודנט שיחל לימודיו משנה"ל תשפ"ב, ללמוד לפחות שני קורסים בשפה   7.1  

האנגלית במהלך לימודי התואר הראשון .  

בדרישה זו יכללו : קורסי הכשרה ללמידת השפה האנגלית לפי רמת הסיווג שנקבעה 

לסטודנט וקורסי תוכן בשפה האנגלית. 

קורסי התוכן אשר יינתנו בשפה האנגלית ,יהיו קורסים אקדמיים הנכללים בתוכנית   7.2  

הלימודים הרגילה של הסטודנט, ולפיכך מזכים בנ"ז לתואר ונכללים בשכר הלימוד. 

בגיליון הציונים של הסטודנט יצוין כי קורסים אלו נלמדו בשפה האנגלית. 

סעיף זה חל על סטודנטים אשר סווגו לרמת מתקדמים ב' או הגיעו לרמת פטור על פי   7.3  

ציון הבחינה באנגלית במבחן הפסיכומטרי, מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם. 

 .8
אנגלית כשפה זרה 

חובה על כל סטודנט להציג רמת ידע באנגלית על פי ציון הבחינה באנגלית במבחן   8.1  

הפסיכומטרי, מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם. בהתאם לרמתו, יהיה הסטודנט פטור 

מלימודי אנגלית, או לחלופין, יהיה עליו להירשם באנגלית לרמה ההתחלתית ביותר, 

רמת טרום בסיסי א'+ב', עד לקבלת הפטור באנגלית 

חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עם תום שנה ב' ללימודיו   8.2  

במכללה. סטודנטים שלא יסיימו את חובותיהם באנגלית עד תחילת שנה ג' יורשו 

להירשם בשנה ג' אך ורק לקורסי אנגלית כשפה זרה וללמוד אותם עד לסיום 

חובותיהם. 

מיון לקורסים: כל הסטודנטים המתקבלים למכללה ממוינים לקורסים באנגלית לפי   8.3  

תוצאות חלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי הארצי, מבחן אמי"ר או מבחן 

אמיר"ם. 

היקף שעות הלימוד והציון הקובע את הרמה   8.4  

 

 חיתוך נק' ורסקוד ק

במבחן 

 אמיר"ם 

 תילאנגמה בר תעו שיקףה

134  הלעומ   רופט 

 57-122  133 - 120
=ת וילאימסטרת סועש4  

דומילת ועש54  
 'ים בתקדממ

 57-112  119 - 100
=ת וילאימסטרת סועש4  

דומילת ועש54  
 'ים אתקדממ

 57-104  99 - 85
=ת וילאימסטרת סועש6  

דומילת ועש81  
 ייסבס

 57-102  84 - 70
=ת וילאימסטרת סועש6  

דומילת ועש81  
 'י בסיום בסטר
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הכרה בלימודי אנגלית ממוסדות אקדמיים אחרים   8.5  

בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בארץ המוכר על ידי המל"ג. הפטור אינו 

אוטומטי ויש להציג אישור מתאים לוועדה לקביעת מעמד. 

    

פטור מלימודי אנגלית   8.6  

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

קבלתו: 

עברו את מבחן האנגלית של הבחינות הפסיכומטריות או אמיר"ם בציון שנקבע .   8.6.1   

סיימו בהצלחה קורס מתקדמים באנגלית כשפה זרה באחד המוסדות המפורטים   8.6.2   

לעיל. 

בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית.   8.6.3   

בעלי תואר ראשון באנגלית כמקצוע ראשי או משני.   8.6.4   

בעלי ציון של 500 ומעלה בחלק ה- Verbal של בחינת .S.A.T צריכים להציג אישור   8.6.5   

מתאים לאחראי המנהלי. 

    

    

  

 .9
סיום לימודים לקראת תואר בוגר או מוסמך 

סיום לימודים   9.1  

חובה על הסטודנט לעיין באופן יסודי ומדוקדק בדרישות במכללה והחוגים, כפי   9.1.1   

שמתפרסמות מעת לעת, כדי לדעת את הנדרש לקבלת התואר. 

סטודנט זכאי לתואר ראשון רק לאחר שמילא את הדרישות הכלליות והחוגיות של   9.1.2   

המכללה, לרבות חובות שאינן מזכות בנקודות זיכוי, אשר מתפרסמות בתוכנית 

הלימודים של כל חוג. 

סטודנטים אשר החלו את לימודיהם במוסד אקדמי אחר, והמכללה הכירה   9.1.3   

בלימודיהם, יהיו חייבים במילוי דרישות המינימום הבאות: 

 80 נ"ז במסלול הלימודים )למעט מסלול הסבה לעבודה סוציאלית(, אלא אם    

הנהלת המכללה קבעה מספר גדול יותר של נקודות זכות כדרישת מינימם. 

 עמידה בחובות שאינן מזכות בנקודות זכות כגון הבעה עברית, אנגלית וכו'.    

אישור לסיום הלימודים וחלוקת תארים - סטודנטים אשר מילאו את כל דרישות   9.1.4   

המכללה לתואר, קיבלו ציון בעבודות הנדרשות, בתרגילים ועמדו בהצלחה בכל 

הבחינות, זכאים לבקש אישור כי סיימו את לימודיהם לקבלת התואר. בקשה לסיום 

לימודים יש להגיש דרך המידע האישי באתר. לאחר בדיקת הבקשה על ידי המחלקות 

הרלוונטיות יישלח במייל אישור זכאות וגיליון ציונים. 
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לפני הגשת הבקשה על כל סטודנט לוודא, כי אינו חייב ספרים בספרייה או שאיננו 

נדרש לחוב כספי לספרייה ולגזברות. 

סטודנט הזכאי לתואר יקבל הודעה על מועד הענקת התעודות בדואר או באימייל. 

המכללה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפרסם את שמות הבוגרים. 

משרדי המכללה יטפלו בבקשות לסיום תואר בתוך כ-30 ימי עבודה מיום קבלת 

הבקשה. אישורי זכאות לא יישלחו לסטודנטים שיש להם חוב כספי או חוב בספרייה.

רמת הישגים וציונים   9.2

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

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

שקבעה המכללה. 

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

הסטודנט לא נרשם לקורס. 9.2.1

הסטודנט נרשם לשני קורסים המתקיימים, בחלקם או במלואם, באותן השעות. 9.2.2

הסטודנט עבר את מכסת ההיעדרויות המותרת. 9.2.3

הסטודנט לא הסדיר את חובותיו בגזברות. 9.2.4

ציונים לשבח  9.3

ציונים לשבח יינתנו לפי ממוצעי הציונים של הבוגרים והמוסמכים בכל חוג כלהלן: 9.3.1

 3% מהבוגרים המצטיינים ביותר בחוג יזכו בציון לשבח "בהצטיינות יתרה", 

ובלבד שהציון הממוצע לא יפחת מ-90. 

 17% מהבוגרים המצטיינים בחוג אחרי 3% הראשונים, יזכו בציון לשבח 

"בהצטיינות", ובתנאי שהציון הממוצע לא יפחת מ-85. 

ציון לשבח יינתן לסטודנט שסיים לפחות 80 נ"ז מתוך היקף שעות הלימוד הנדרש   9.3.2

לתואר ראשון במסגרת הלימודים במכללה האקדמית אשקלון . קורסים שהוכרו על 

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

בממוצע הציונים. 

בהסבה לעבודה סוציאלית ציון לשבח יינתן לסטודנט שסיים לפחות 90 נ"ז מתוך   9.3.3

היקף שעות הלימוד הנדרש לתואר ראשון במסגרת הלימודים ב"מכללה האקדמית 

אשקלון" . קורסים שהוכרו על ידי הוועדה לקביעת מעמד על לימודים קודמים, יוכרו 

מבחינה אקדמית, אך לא ייכללו בממוצע הציונים. 

סטודנט שקיבל "פטור לא אקדמי" באנגלית אינו זכאי לציון לשבח ולא ייכלל ברשימת   9.3.4

המצטיינים של המכללה האקדמית אשקלון. 

סטודנט שנענש ע"י ועדת המשמעת של המכללה האקדמית אשקלון בביטול הישגים   9.3.5

לימודיים אינו זכאי לשבח ולא ייכלל ברשימת המצטיינים של המכללה. 

הוצאת קורסים עודפים ממוצע ציונים לתואר ראשון   9.4

סטודנט שצבר קורסים עודפים יפנה במכתב לאחראית המנהלית בחוג ויפרט את הקורסים 

שברצונו להוריד מחישוב הממוצע. קורסים עודפים לא יחושבו בממוצע הציונים.  


