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  לידיעת ציבור הסטודנטים

  .2010 פברואר עד 2009 ספטמברמבמסגרת עסקות טעון  פירסום החלטות שנתקבלו
  

 בתקנון המשמעתי 'ד4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף " נמצא אשם עפתעשיה וניהולנט מהפקולטה להנדסת סטוד
   . הגיש עבודה זהה לעבודתם של שני סטודנטים אחרים: ו"לסטודנטים תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  " .ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות"קביעת ציון אפס במקצוע   - 10.3
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס 'ד4.10            הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף
  

בתקנון המשמעתי ' ג4.10י הודאתן בעבירה לפי סעיף "שתי סטודנטיות מהפקולטה להנדסת חומרים נמצאו אשמות עפ
  ".'יסודות הכימיה ב"חות מעבדה כמעט זהים לגמרי במקצוע "הגישו דו:  ו"לסטודנטים תשס

  :על הסטודנטיות הוטלו העונשים הבאים
  ".'יסודות הכימיה ב"קביעת ציון אפס במקצוע   - 10.3
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ג4.10           הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 
  

בתקנון המשמעתי ' ה4.10י הודאתן בעבירה לפי סעיף "ת חשמל נמצאו אשמות עפשתי סטודנטיות מהפקולטה להנדס
הן יצאו לשרותים ושהו ".  מורחב1אלגברה " קשרו קשר להפגש מחוץ לכיתות בהן נבחנו במקצוע :  ו"לסטודנטים תשס

   .אצל אחת מהן נמצא חומר עזר אסור. באותו תא 
  :על הסטודנטיות הוטלו העונשים הבאים

  ". מורחב1אלגברה "  קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ה4.10           הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 
  

בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' ב4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "נמצא אשם עפסטודנט מהפקולטה למדעי המחשב 
  ".מבוא לרשתות מחשבים"היה ברשותו טלפון סלולרי פתוח בזמן בחינה במקצוע : ו"תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  . נזיפה- 10.1
  ויופעל בכל מקרה של,  הלימודים בטכניוןבתוקף עד סיום,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

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

בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' ב4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ
  ".יסודות הכימיה"בחינה במקצוע נמצאו ברשותו דפי עזר אסורים בזמן : ו"תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  ".יסודות הכימיה"  קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

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

בתקנון המשמעתי ' ד4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצאה אשמה עפ
העתיקה תשובות ממחברת הבחינה של " שיטות לכריית נתונים ובינה עסקית"בבחינה במקצוע :  ו"לסטודנטים תשס
  .סטודנטית אחרת

  :דנטית הוטלו העונשים הבאיםעל הסטו
  ".שיטות לכריית נתונים ובינה עסקית" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ".תכנון פרויקטים וניהולם" ביטול לימודים במקצוע - 10.5
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10         הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף  
  



בתקנון המשמעתי ' ד4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול נמצאה אשמה עפ
נטית אחרת להעתיק אפשרה לסטוד" שיטות לכריית נתונים ובינה עסקית"בבחינה במקצוע :  ו"לסטודנטים תשס
  .מהתשובות שלה

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  ".שיטות לכריית נתונים ובינה עסקית" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10 נוספת לפי סעיף           הרשעה על עבירה
  

בתקנון ' ב4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון נמצאה אשמה עפ
  .נמצא ברשותה חומר עזר אסור שאיתו יצאה לשרותים" 1א "חדו"בבחינה במקצוע :  ו"המשמעתי לסטודנטים תשס

  :דנטית הוטלו העונשים הבאיםעל הסטו
  ".1א "חדו" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

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

בתקנון ' א4.10י הודאתה בשתי עבירות לפי סעיף "ית מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים נמצאה אשמה עפסטודנט
  .  ו "המשמעתי לסטודנטים תשס

ט הגישה עבודת מחקר עם העתקות ממקורות "סמסטר אביב תשס" שיטות הערכה בהוראת המדעים"במקצוע )  1
 לאף כ, העבודה לכאורה בוצעה בבית ספר בנצרת. י של המחקרבאינטרנט שלא צוטטו והושאלו לצורך תיאור שקר

  .לעבודה נלקחו מבתי ספר אחרים שפורסמו באינטרנט" הנתונים"
  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

  ".שיטות הערכה בהוראת המדעים" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ".התפתחויות בהוראת הביולוגיה, "בחרות בתכנון וייצורבעיות נ", "גנטיקה כללית" ביטול לימודים במקצועות - 10.5
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' א4.10          הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 
 כשהיא מועתקת בשלמותה מן ,ט"סמסטר אביב תשס" גישה מערכתית בהוראת המדעים"קצוע הגישה עבודת סיום במ)  2

  . ומבלי לצטט את המקור, האינטרנט
  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

  ".גישה מערכתית בהוראת המדעים"  קביעת ציון אפס במקצוע -10.3
  ".  כימיה אורגנית", "מבוא להסתברות וסטטיסטיקה" ביטול לימודים במקצועות - 10.5
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

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

' ד4.10', א4.10י הודאתם בעבירה לפי סעיפים "שמים עפשני סטודנטים מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצאו א
ע הגישו תרגילי בית שהועתקו "סמסטר חורף תש" תפקוד פיסי של בנינים"בקורס :  ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס

  .במלואם
  :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים

  ". בניניםתפקוד פיסי של" קביעת ציון אפס במרכיב שעורי הבית במקצוע - 10.2
  ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ד4.10', א4.10          הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיפים 


