
  שיפוט משמעתי לסטודנטים                                                                                                           
    2008                                                                                                                  ספטמבר 

  
  לידיעת ציבור הסטודנטים                                                    

  .2008 עד יולי 2008פירסום החלטות שנתקבלו במסגרת עסקות טעון מיוני                   
  

  בתקנון המשמעתי4.6י הודאתה בעבירה לפי סעיף "רפואית נמצאה אשמה עפ- מהפקולטה להנדסה ביוסטודנטית 
  ."משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח"הפריעה למהלך תקין של בחינה במקצוע : ו"לסטודנטים תשס

  :על הסטודנטית הוטל העונש הבא
    הרשעהויופעל במקרה של , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לשני סמסטרים על תנאי- 10.6

  . ו"תי לסטודנטים תשס בתקנון המשמע4.6           נוספת לפי סעיף 
  

בתקנון ' ב4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים נמצאה אשמה עפ
  ".ביולוגיה מולקולארית"נמצא ברשותה טלפון סלולרי בזמן בחינה במקצוע : ו"המשמעתי לסטודנטים תשס

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  ".ביולוגיה מולקולארית" ציון אפס במקצוע   קביעת- 10.3
    הרשעהויופעל במקרה של , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,   הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

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

בתקנון ' ב4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "ה עפסטודנטית מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים נמצאה אשמ
נמצא ברשותה טלפון סלולרי אותו לקחה " גלים אור קול חום"במהלך בחינה במקצוע : ו"המשמעתי לסטודנטים תשס

  .עימה לשרותים
  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

  ".גלים אור קול וחום" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
    הרשעהויופעל במקרה של , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, ימודים לשני סמסטרים על תנאי  הרחקה מל- 10.6

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

 בתקנון המשמעתי 4.11', א4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיפים "סטודנטית מהפקולטה לביולוגיה נמצאה אשמה עפ
ובכך לשפר , רשמה פרטים כוזבים על טופס בחינה על מנת לטשטש ולשבש כל קשר למחברת הבחינה: ו"ים תשסלסטודנט

  .ציון בהונאה
  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

  ".Cמבוא למחשב שפת " קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ".מבוא להסתברות וסטטיסטיקה" ביטול לימודי הסטודנטית במקצוע - 10.5
    הרשעהויופעל במקרה של , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לארבעה סמסטרים על תנאי- 10.6

  .ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.11', א4.10          נוספת לפי סעיפים 
  

ון המשמעתי  בתקנ4.4י הודאתה בעבירה לפי סעיף "רפואית נמצאה אשמה עפ-סטודנטית מהפקולטה להנדסה ביו
  .רפואית-יצרה קובץ פוגע והתקינה אותו בשרת ציבורי של הפקולטה להנדסה ביו: ו"לסטודנטים תשס

  :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
   נזיפה- 10.1
    הרשעהויופעל במקרה של , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

  .ו" בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס4.4נוספת לפי סעיף            
  
  
  



 בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.3, 4.2י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ
החנה אופנוע במקום שהחניה בו אסורה ושבר מנעול במקום לקבל מפתח לשחרור הקטנוע מאחראי משק ותחזוקה : ו"תשס

  .ובכך הסב נזק כספי, של הפקולטה להנדסת חשמל
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  . 100₪ תשלום קנס כספי בסך - 10.12
  . המצאת מנעול חליפי למנעול שנפרץ- 10.14
  ויופעל במקרה של , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  איסור כניסה ברכב לטכניון לסמסטר אחד על תנאי  - 10.4
  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס' ג4.15        הרשעה נוספת לפי סעיף      

 

' ד4.10', ג4.10', א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ
באמצעות " ניםתפקוד פיסי של בני"הגיש בשמו פתרון של תרגיל בית במקצוע : ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס
  .סטודנט אחר" קבצים סרוקים של פתרון שהוכן ע
  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים

  ".תפקוד פיסי של בנינים" קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  ויופעל במקרה של הרשעה  , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 10.6

  .ו"  בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס'ד',ג',א4.10פים פי סעי          נוספת ל
  

' ד4.10', ג4.10', א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ
ן אותו הכי," תפקוד פיסי של בנינים"נתן עותק של פתרון תרגיל בית במקצוע : ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס

 ובכך הפר הוראה מפורשת של המורה האוסרת על עבודה משותפת של יותר  ,לסטודנט נוסף,במשותף עם סטודנט אחר 
  .מזוג סטודנטים

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
   נזיפה- 10.1
  ".תפקוד פיסי של בנינים" במקצוע 4 קביעת ציון אפס בתרגיל - 10.2
  ויופעל במקרה של הרשעה  , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, על תנאי הרחקה מלימודים לסמסטר אחד - 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס'  ד',ג',א4.10          נוספת לפי סעיפים 
  

הגיש פרויקט גמר : 'ד4.10', א4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית נמצא אשם עפ
    . כאילו זה הפרויקט שלו,שהוא עבודה של סטודנט אחר מסמסטר אחר,"1+2ורחב בקונסטרוקציות פרויקט מ"במקצוע 

  :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
  "פרויקט מורחב חלק א"   קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3
  "פרויקט מורחב חלק ב "   קביעת ציון אפס במקצוע - 10.3

  מבוא להנדסת", "1מבני פלדה ", "עיקרי תכן מבנים", "1בניית המהנדס : "עות ביטול לימודי הסטודנט במקצו- 10.14
  ".             רעידות אדמה

  ).ע"חורף תש, ט"אביב תשס, ט"חורף תשס, ח"אביב תשס(   הרחקה מלימודים בטכניון לארבעה סמסטרים בפועל - 10.6
  ויופעל במקרה של הרשעה  , סיום הלימודים בטכניוןבתוקף עד ,    הרחקה מלימודים לשמונה סמסטרים על תנאי- 10.6

  .ו"בתקנון המשמעתי לסטודנטים תשס'  ד',א4.10            נוספת לפי סעיפים 
  
  
  
 


