
  שיפוט משמעתי לסטודנטים                                                                                                                        
  2006פברואר                                                                                                                                   

  לידיעת ציבור הסטודנטים                                                               
 עד 2005 אוקטוברבית הדין לערעורים והחלטות שנתקבלו במסגרת עיסקת טעון מ, פירסום החלטות בית הדין המשמעתי

  .  2006    פברואר
  

  תי לסטודנטיםהחלטות בית הדין המשמע
   

הציגה : ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה לכימיה נמצאה אשמה עפ
  .ל גליון ציונים מזויף"בפני מדור עתודה אקדמאי בצה

  :על הסטודנטית  הוטלו העונשים הבאים
  .ו" תשס סמסטר אביב– הרחקה מלימודים לסמסטר אחד בפועל – 8.5
  ויופעל במידה ותעבור עבירה נוספת , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לארבעה סמסטרים על תנאי– 8.7

  .ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11, 4.10         לפי סעיפים 
  

 בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.12 י הודאתו בעבירה לפי סעיף"ה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפטסטודנט מהפקול
  .8/7/2005שהתקיימה בתאריך  ) 104004" (2א "חדו"נתפס עם טלפון נייד פעיל במהלך בחינה במקצוע :  ג"תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  . נזיפה– 8.1
   מקרה של עבירה נוספת לפיויופעל בכל, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי– 8.5

  .ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.12, 4.10         סעיפים 
  

:  ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10שתי סטודנטיות מהפקולטה להנדסה כימית נמצאו אשמות בעבירה לפי סעיף 
מהאינטרנט ועשו בו מר מילה במילה  העתיקו חו,)324890" (היבטים של הומור"במסגרת המקצוע , 2005בסמסטר אביב 

  . שימוש בעבודה מסכמת של הקורס
  :על הסטודנטיות הוטלו העונשים הבאים

  .הסטודנטיות יאלצו לחזור על המקצוע מחדש.  2005סמסטר אביב " היבטים של הומור" קביעת ציון אפס במקצוע – 8.3
  ויופעל בכל מקרה של עבירה נוספת לפי, ימודיהן בטכניוןבתוקף עד סיום ל,  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי– 8.5

  .ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10         סעיף 
  

נתפסה עם :  ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10אקדמי נמצאה אשמה בעבירה לפי סעיף - תלמידה במרכז לחינוך קדם
  .21/8/2005חומר עזר אסור בבחינה במתמטיקה שנערכה בתאריך  

  :על התלמידה הוטלו העונשים הבאים
  .התלמידה תאלץ לחזור על המקצוע מחדש.   קביעת ציון אפס במקצוע מתמטיקה– 8.3
  ויופעל בכל מקרה של עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי– 8.5

   .ג"סטודנטים תשס בתקנון המשמעתי ל4.10סעיף          
  

: ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ
  .ה"בסמסטר אביב תשס" מיקרו מחשבים"העתיק חלק מתרגיל בית במקצוע "

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש.  ה"סמסטר אביב תשס" מיקרו מחשבים" קביעת ציון אפס במקצוע – 8.3
  ויופעל בכל מקרה של עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי– 8.5

  .  ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10         סעיף 
  
  
  
  



  בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.2, 4.1י הודאתו בעבירות לפי סעיפים "אשם עפסטודנט מהפקולטה להנדסת חומרים נמצא 
בתאריך : "ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18, 4.4ד מצא את הנאשם אשם בעבירות לפי סעיפים "ביה, בנוסף. ו"תשס

אות בכך שעזב את המקום ללא הפר הור/לא ציית, " מורחב2מעבדה בכימיה אנליטית "במסגרת המעבדה במקצוע , 21/11/2005
פגע בכבודו של איש טכניון ובכבוד הטכניון בכך שניבל את פיו ותקף ). 'ניקוי וכד, סידור(ביצוע הוראות סיום עבודה במעבדה 

  ."התנהג בצורה שאינה הולמת סטודנט בטכניון. מילולית איש טכניון
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  . נזיפה– 10.1
  .ו"סמסטר חורף תשס"  מורחב2מעבדה בכימיה אנליטית "יעת ציון אפס במקצוע  קב– 10.3
  ויופעל במקרה של עבירה נוספת, בתוקף עד סיום לימודיו בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים לשני סמסטרים על תנאי– 10.6

  .ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.18, 4.4, 4.2, 4.1           לפי סעיפים 
  .ו" שעות במהלך סמסטר אביב תשס10סיוע במעבדה לכימיה אנליטית בהיקף של :  עבודת שרות– 10.9

   
  הדין לערעורים-החלטות בית

  
 בתקנון המשמעתי 4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצאה אשמה עפ

  .ה"סמסטר חורף תשס) 014208" (עיקרי תכן אספקת מים" קצוע העתיקה עבודה סמסטריאלית במ:  ג"לסטודנטים תשס
  :ד המשמעתי כלהלן"בית הדין לערעורים אישר את גזר הדין שקבע ביה

  .הסטודנטית תאלץ לחזור על המקצוע מחדש.  ה"סמסטר חורף תשס, "עיקרי תכן אספקת מים" קביעת ציון אפס במקצוע – 8.3
  .ה"סמסטר חורף תשס) 016206" ( סביבתיתמכניקת זורמים" ביטול המקצוע – 8.5
  ויופעל בכל מקרה של עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על תנאי– 8.7

    . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10         סעיף 
  

 בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.12, 4.10רה לפי סעיפים נמצא אשם בעביסטודנט מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים 
  ". Cמבוא למחשב שפת "נתפס עם טלפון נייד פעיל במהלך מבחן במקצוע :  ג"תשס

  :ד המשמעתי כלהלן" שקבע ביה8.3בית הדין לערעורים אישר את העונש לפי סעיף 
  .ודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדשהסט. ה" סמסטר אביב תשס" Cמבוא למחשב שפת  "קביעת ציון אפס במקצוע 

  :ד המשמעתי כלהלן" שקבע ביה8.5בית הדין לערעורים שינה את העונשים לפי סעיף 
 סעיפים ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת לפי, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על תנאי

  .ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.12, 4.10
  .בוטל" הנע חשמלי"העונש של ביטול המקצוע 

  
  החלטות שנתקבלו במסגרת עסקת טעון

  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצאה אשמה עפ
  .11/7/2005בתאריך , "מ1א "חדו "במקצוע' הכינה מראש חומר עזר אסור ועשתה בו שימוש במהלך מבחן מועד א: ג"תשס

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  .  הסטודנטית תאלץ לחזור על המקצוע מחדש" . מ1א "חדו" קביעת ציון אפס במקצוע – 8.3
  ".'תמתמטיקה דיסקרטית " ביטול המקצוע – 8.5
  ה של עבירה נוספת לפי רויופעל בכל מק, ניוןבתוקף עד סיום הלימודים בטכ,  הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על תנאי– 8.7

   .ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10         סעיף 
  

: ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה לביולוגיה נמצאה אשמה עפ
  .זר אסורנתפסה עם חומר ע" 2ביולוגיה מולקולרית "במהלך בחינה במקצוע 

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  .הסטודנטית תאלץ לחזור על המקצוע מחדש". 2ביולוגיה מולקולרית " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
   ".בקרה ביוכימית"- ו" וכימית השטחקינמטיקה כימית" ביטול המקצועות - 8.5
  ויופעל בכל מקרה של עבירה נוספת לפי , ום הלימודים בטכניוןבתוקף עד סי,  הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 8.7

  . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10         סעיף 



  
 בתקנון המשמעתי 4.10י הודאתם בעבירה לפי סעיף "שני סטודנטים מהפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל נמצאו אשמים עפ

  .26/7/2005בתאריך " מבוא להנדסת חשמל"נה בקורס שיתפו פעולה בהעתקה בבחי: ג"לסטודנטים תשס
  :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים

  .הסטודנטים יאלצו לחזור על המקצוע מחדש". מבוא להנדסת חשמל" קביעת ציון אפס במקצוע – 8.3
  ".זרימה צמיגה", "2תכן וייצור ", "שיטות ניסוי בהנדסה אוירונוטית: " ביטול שלושה מקצועות– 8.5
  ויופעל בכל מקרה של עבירה נוספת לפי , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 8.7

  . ג" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10        סעיף 
  

 לסטודנטים  בתקנון המשמעתי4.2, 4.1י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסת חומרים נמצא אשם עפ
הפר הוראות בכך שעזב את המקום ללא ביצוע הוראות /לא ציית"  מורחב2כימיה אנליטית "במסגרת המעבדה במקצוע :  ו"תשס

  ). 'ניקוי וכד, סידור(סיום עבודה במעבדה 
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  . נזיפה- 10.1
  . קביעת ציון אפס במעבדה- 10.2
  ויופעל בכל מקרה של עבירה נוספת לפי , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, לסמסטר אחד על תנאי הרחקה מלימודים - 10.6
  .   ו" תשס המשמעתי לסטודנטים בתקנון4.2, 4.1  סעיפים         

  
  
  
   
  
  
  

    
  
  
  
   

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             
  
  
  
  
  


