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  לידיעת ציבור הסטודנטים

  2010 עד יולי 2010 פברוארמבמסגרת עסקות טעון  שנתקבלוהחלטות פירסום 
  

 בתקנון המשמעתי 4.11', א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסת מכונות נמצא אשם עפ
, ר וכוזב בהשוואה לזה שהגיש קודם לכן הגיש אישור רפואי סות" טכנולוגיות האנרגיה"בקורס :" ו"לסטודנטים תשס

  ".במטרה להשיג ציון גבוה שלא הגיע לו
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  .ט"סמסטר אביב תשסב" טכנולוגיות האנרגיה" במקצוע 55 קביעת ציון - 10.14
  ויופעל במקרה של הרשעה , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים בטכניון לסמסטר אחד על תנאי - 10.6
    .ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11', א4.10    על עבירה נוספת לפי סעיפים         

  
בתקנון המשמעתי ' ב4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "רפואית נמצאה אשמה עפ-סטודנטית מהפקולטה להנדסה ביו

שהיו למעשה שתי גרסאות ,  דפי נוסחאות3נתפסה עם " יקהמבוא לסטטיסט "מקצועבשעת בחינה ב:"ו"לסטודנטים תשס
  ".זהות של אותו חומר המצוי באינטרנט ופתוח לכל סטודנט

  :על הסטודנטית הוטל העונש הבא
  .ע" עד סוף סמסטר אביב תשם שעות עבודת שרות ביחידה לקידום סטודנטי20 ביצוע - 10.9

  
בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' ד4.10אתה בעבירה לפי סעיף י הוד"סטודנטית מהפקולטה לכימיה נמצאה אשמה עפ

. והגישה אותו כעבודה עצמאית שלה,ע "בסמסטר חורף תש" ביולוגיה מולקולרית "מקצועהעתיקה תרגיל בית ב:"ו"תשס
  ." כתרגיל עצמאי שלהמקצוע הגישה תרגיל בית זהה לזה של סטודנטית אחרת באותו ,בנוסף

  :ים הבאיםעל הסטודנטית הוטלו העונש
  .ע"סמסטר חורף תשב" ביולוגיה מולקולרית" קביעת ציון אפס במקצוע -   10.3

  ויופעל במקרה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי-  10.6+10.16
  .  ו"תי לסטודנטים תשס בתקנון המשמע4.10                      של הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 

  
בתקנון המשמעתי לסטודנטים ' ד4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה לביולוגיה נמצא אשם עפ

  ."והגיש אותו כעבודה עצמאית שלו, ע"בסמסטר חורף תש" ביולוגיה מולקולרית "מקצועהעתיק תרגיל בית ב:"ו"תשס
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  .ע"סמסטר חורף תשב" ביולוגיה מולקולרית" קביעת ציון אפס במטלות תרגילי הבית במקצוע – 10.2
  ויופעל במקרה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי  -  10.6+10.16

  .  ו"עתי לסטודנטים תשס בתקנון המשמ4.10                      של הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 
  

בתקנון המשמעתי ' ד4.10', א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסת מכונות נמצא אשם עפ
ע הגיש עבודה שהועתקה לאחר תרגום מרוסית מאתר "סמסטר חורף תש" מדע בתקשורת"במקצוע :"ו"לסטודנטים תשס

   ".ל מדען כבסיס לעבודהזאת במקום לבצע ראיון אישי ש, אינטרנט 
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  .ע"בסמסטר חורף תש" מדע בתקשורת" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל במקרה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי  -  10.6+10.16

  . ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10ירה נוספת לפי סעיף                       של הרשעה על עב
  

בתקנון המשמעתי ' ד4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "תעשיה וניהול נמצא אשם עפ סטודנט מהפקולטה להנדסת
ע הגיש תרגיל בית שהועתק בחלקו מפתרון שפורסם "בסמסטר חורף תש" הסתברות ת"במקצוע :" ו"לסטודנטים תשס

   ". בעבר
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  . נזיפה- 10.1
  ויופעל במקרה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי  -  10.6+10.16

  . ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.10                      של הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 
  



בתקנון המשמעתי ' ב4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "הפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצאה אשמה עפסטודנטית מ
ע נתפס פתק עם חומר "בסמסטר חורף תש" Cמבוא למדעי המחשב ושפת "בשעת המבחן במקצוע :"ו"לסטודנטים תשס

  ." עזר אסור  בקלסרה
  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

  .ע"בסמסטר חורף תש" Cמבוא למדעי המחשב ושפת  "ן אפס במקצוע קביעת ציו - 10.3
  ,גיאולוגיה הנדסית,הסביבה בעידן הטכנולוגי, ביטול לימודי הסטודנטית במקצועות שיטות מחשב בהנדסת מבנים- 10.5

  .ע"           בסמסטר חורף תש
  ויופעל במקרה,  סיום הלימודים בטכניוןבתוקף עד,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי- 10.6+10.16

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

 בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.4י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם עפ
  ."ע"בסמסטר חורף תש" מבוא למדעי המחשב"פה לא ראויה למרצה המקצוע שלח דואר אלקטרוני פוגע בש:"ו"תשס

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  .31/12/10 שעות עבודת שרות בספריה המרכזית עד 25 ביצוע - 10.9

  הויופעל במקר, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי-  10.6+10.16
   .ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.4                     של הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיף 

  
בתקנון המשמעתי ' ב4.10', א4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיפים "סטודנטית מהפקולטה לרפואה נמצאה אשמה עפ

  ."ימושהיה ברשותה פתק אסור בש) 'מועד ב (3בעת בחינת מקבץ :"ו"לסטודנטים תשס
  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

  .ע"בסמסטר חורף תש'  נק22בהיקף של " קליניקה- קליניקה- שילוב מערכות פרה" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל במקרה, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים בטכניון לשני סמסטרים על תנאי-  10.6+10.16

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ב4.10', א4.10       של הרשעה על עבירה נוספת לפי סעיפים               
  
  
  
  
  


