
 

  

         

  _____________________________________________שראללי טכנולוגי   מכון- ןהטכניו

  דיקן לימודי הסמכה
    

  
  

   או צו מיוחד אחר" שמונהצו "סיוע לסטודנטים שנקראו במהלך הסמסטר למילואים ב
  20.01.2009-מעודכן ל

  

 לסטודנטים שנקראו במהלך הסמסטר בקשר היערכות לימודי הסמכה ןבעניייב להרח הנחיות אלו היאמטרת 
מבוצע תוך  אלה הסיוע לסטודנטים .)בהמשך" סטודנטים זכאים ("או צו מיוחד אחר" צו שמונה"למילואים ב

ועם אגודת , קידום הסטודנטיםהיחידה לעם , עם לשכת דקן הסטודנטים, ת הטכניוןשיתוף פעולה עם הנהל
 לתקנות לימודי הסמכה הנוגעות בזכויות של משרתים במילואים בזמן בנוסף הנחיות אלו באות .טיםהסטודנ

  . לימודים ובחינות
  

  בחינות

זכאי יהיה   זכאיהסטודנט:  פתרון סביר. עבור בחנים מגנים ותקפים-קיום מועדי בחני אמצע מיוחדים  .1
זמן ביחס ישר יקבל תוספת  הסטודנט . יינתן כתוספת שאלה במבחן הסופילמועד מיוחד לבוחן אשר
  .להיקף השאלה הנוספת

 

  .זכאים לסטודנטים  בבחינות25%תינתן תוספת זמן של  .2
 

 לגשת למועד זכאימתן אפשרות לסטודנט  – ח"של סמסטר אביב תשס מיוחדהארכת הזכאות למועד  .3
  .ח"של סמסטר אביב תשס מיוחדט כמועד "של חורף תשס' ב

  
 מתן אפשרות לגשת - מילואיםשירות אשר הפסיד בחינה בשל זכאי לסטודנט מתן מועד בחינה נוסף  .4

ט ללא צורך ברישום "ט כמועד נוסף לקורסים של חורף תשס"של סמסטר אביב תשס' למועד א
 .מחודש לקורס

  
  ציונים

בו ,  הנוכחי יוכל לבחור מקצוע אחד ימי לימוד במהלך הסמסטר10- למעלה משגויסזכאי סטודנט  .5
  . )בכפוף לאישור הסנט() בינארי(עובר שבו הציון יירשם כ, ט"ן מאוני עובר בחורף תשסקיבל ציו

  
  עבודות בית ופרויקטים

יידחה מועד הגשת העבודה , שעקב המילואים לא יוכל להגיש עבודה בזמןזכאי כל סטודנט ל .6
  . אחר בתיאום עם המורהמאוחר למועד או , לשבועיים מיום חזרת הסטודנט מהמילואים

  
  רישום

ששרתו במילואים זכאים סטודנטים עבור ) 3-5(מקומות מספר בקורסי הבחירה יעשה מאמץ לשריין  .7
  .ט" לסמסטר אביב תשסהנוכחיתבמהלך תקופת ההרשמה 

 

  .אביבהתינתן אופציה לרישום ידני לקורסים ההומניסטיים בתחילת סמסטר לסטודנטים הללו  .8
  

  תמיכה אקדמית וטכנית

  .יחידה לקידום סטודנטיםמסגרת הב  זכאיםסטודנטים אישר למלגאים לחנוך םמוסמכילימודי דיקן  .9
  

במשך תהיה התחשבות .  יהיו זכאים לשיעורי עזר ביחידה לקידום סטודנטיםהסטודנטים לעיל .10
  .השירות במילואים בקביעת היקף שיעורי העזר לכל סטודנט זכאי

  
אלה  זכאות לקורס קיץ חינם לכולל מתן, ות חובה הצורך לאפשר קורסי קיץ לסטודנטים במקצועקייבד .11

 יישום סעיף זה יהיה כפוף .ימים 27שרתו אשר  לאלה ושני קורסים,  ימי מילואים17אשר שרתו 
 . בקיץלי של נרשמיםאלמספר מינימ

  
  ועדות מיוחדות



 טיםבעיות אישיות של סטודנלגבי במקרים חריגים איש הקשר בפקולטות יפנה לדיקן לימודי הסמכה  .12
  .  שאינן זוכות למענה מהפתרונות הקיימיםזכאים

  
  סטודנטים במצב אקדמי לא תקין

  .3.1.5בענין הזה ברוח תקנה סטודנט שיצא למילואים יש לגלות התחשבות מרבית ב .13
  

  . נוספותבפיסיקה  סיווגבחינות תיבדק האפשרות לערוך ,  הזכאיםבהתאם למספר הסטודנטים .14
  

  הרצאות ותרגולים
באתר (להודיע  מקצועות העלמתרגלים האחראים ההמורים ואת  בפקולטות ינחו את אנשי הקשר .15

 לסטודנטים השתינתנתאמות על הה) 25.01.2009(בתחילת שבוע הבא ) או בדואר אלקטרוניהקורס 
  . באותו הקורסהזכאים 

  
א יידרשו מילואים לשירות ים עקב יפסידו שיעורי ספורט או שיעורים הומניסטאשר הזכאים סטודנטים  .16

  .בדקו בנפרדיזאת למעט קורסי שפות אשר י. להשלים את השיעורים שהפסידו
 

 ,סמסטר הבאבמשך ה בסמסטר הנוכחי או ,זכאים לסטודנטיםהשלמות של מעבדות היחידות יאפשרו  .17
  ).ומבלי שהסטודנט יפגע  במקצוע מחדשרישוםללא צורך ב(

  
    זכאיםשל הסטודנטיםמסודרת  רשמהה

או צו מיוחד אחר של שבוע ומעלה לפנות אל " שמונהצו "על הסטודנטים שנקראו למילואים ב ,להזכיר לכם
ם אישוריהעל הסטודנטים להביא את (סיוע המגיע להם ולהיות זכאים ללשכת דיקן הסטודנטים כדי להירשם 

  ). בהקדםהמילואיםעל ביצוע 
  

  אנשי קשר

 הנחיות מטעם לימודי .נטים ששירתו במילואיםלסייע לסטודמנה איש קשר שתפקידו תכל יחידה אקדמית 
  . הסמכה יועברו לאנשי הקשר

  
  

  ,בברכה                      

                        
  יעקב ממן                      

  נשיא, יצחק אפלויג' פרופ  :העתק
  משנה בכיר לנשיא, פאול פייגין' פרופ   
    דיקן הסטודנטים, שמעון הבר' פרופ   
  הלהחברי ההנ   
  ר אגודת הסטודנטים"יו, אורי דקל   


