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  לידיעת ציבור הסטודנטים                                                         
 עד פברואר 2008נובמבר במסגרת עסקות טעון מו  בבית הדין המשמעתי לסטודנטיםפירסום החלטות שנתקבלו

2009.  

  

  החלטות בית הדין המשמעתי
: ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11', א4.10יפים סטודנטית מהפקולטה לביולוגיה נמצאה אשמה בעבירה לפי סע

  .שינתה את תשובתה לאחר קבלת הציון בבחן" מעבדה בגנטיקה מולקולארית"במסגרת הקורס 

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

  .ח"סמסטר אביב תשס" מעבדה בגנטיקה מולקולארית" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3

  .ט"סמסטר חורף ואביב תשס: ית מלימודים לשני סמסטרים בפועל הרחקת הסטודנט- 10.6

  

  החלטות שהתקבלו במסגרת עסקת טעון 
 בתקנון המשמעתי 4.18,  4.6, 4.4, 4.1י הודאתו בעבירות לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה לרפואה נמצא אשם עפ

רוב לצאת מהכיתה במהלך סמסטר חורף העלבה וס, הפרעה מתמשכת תוך כדי התנהגות שאינה הולמת: ו"לסטודנטים תשס

  .ח"הפרעה מתמשכת תוך כדי התנהגות שאינה הולמת והעלבה ואי ציות לעובד טכניון בסמסטר חורף תשס.  ח"תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  .בטכניוןלהשלמה עד תום הלימודים . ח"סמסטר חורף תשס" מתמטיקה למדעי החיים"קביעת ציון אפס במקצוע    - 10.3

  .עד תום הלימודים בטכניון" רפואה והלכה" לימוד הקורס - 10.14

   ויופעל במקרה של הרשעה על ,בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, הרחקה מהטכניון לשני סמסטרים על תנאי   - 10.6

    .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס 4.6 , 4.4, 4.1 עבירה נוספת לפי סעיפים            

  

 בתקנון המשמעתי 'ב4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ

  ".1א "חדו"בניגוד להוראות החזיק טלפון סלולרי ואף השתמש בו במהלך בחינה במקצוע : ו"לסטודנטים תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  .ח"סמסטר חורף תשס" 1א "חדו" קביעת ציון אפס במקצוע  - 10.3

  ויופעל בכל מקרה של הרשעה על , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מהטכניון לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

  .  ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס'ב4.10          עבירה נוספת לפי סעיף 

  

בתקנון ' א4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "לוגיה והמדעים נמצאה אשמה עפסטודנטית מהמחלקה להוראת הטכנו

  . ח מעבדה של אחר"הגישה דו: ו"המשמעתי לסטודנטים תשס

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

  .ח"סמסטר אביב תשס" מעבדה ביסודות הכימיה"  קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3

  ויופעל בכל מקרה של הרשעה על , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  על תנאי  הרחקה מהטכניון לסמסטר אחד- 10.6

  .  ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10           עבירה נוספת לפי סעיף 

  

בתקנון המשמעתי ' א4.10 ף בעבירה לפי סעיםי הודאת" עפמים אשו מהפקולטה למדעי המחשב נמצאיםסטודנטשני 

 מעבודת והעתיק.  מתיבת הדואר של מתרגל עבודה של סטודנט אחרו גבול בכך שהוציאוהשיג: ו"לסטודנטים תשס

  .ל"הסטודנט הנ

  : הוטלו העונשים הבאיםיםעל הסטודנט

  .ח"סמסטר אביב תשס" 1אנליזה נומרית " קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3

  ויופעל בכל מקרה של הרשעה על , ים בטכניוןבתוקף עד סיום הלימוד,  הרחקה מהטכניון לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

  .  ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10          עבירה נוספת לפי סעיף 

  

בתקנון המשמעתי ' ג4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ

  .לחבר שישב לידו" סטטיקת מבנים"במקצוע '  מועד בנתן תשובה לשאלה בבחינה סופית: ו"לסטודנטים תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  ".סטטיקת מבנים" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3

  ויופעל בכל מקרה של הרשעה על , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מהטכניון לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

  .  ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ג4.10עיף            עבירה נוספת לפי ס


