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 שיפוט משמעתי לסטודנטים                                                                                                                             
 2005                           ינואר                                                                                                              

                      
 לידיעת ציבור הסטודנטים                                                              

 עד 2004הדין לערעורים והחלטות שנתקבלו במסגרת עיסקת טיעון מאוקטובר -בית, הדין המשמעתי-פירסום החלטות בית
    0052ינואר  

 
 הדין המשמעתי לסטודנטים-החלטות בית

 
השתמשה בטלפון סלולרי :  בתקנון המשמעתי4.12סטודנטית מהפקולטה להנדסה כימית נמצאה אשמה בעבירה לפי סעיף  

 .ד"סמסטר אביב תשס" 1א "חדו"במהלך מבחן במקצוע 
 :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים

 .ד"סמסטר אביב תשס" 1א "חדו"וע  קביעת ציון אפס בבחינה במקצ- 8.2
 ויופעל במידה ותעבור, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנטית מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10        עבירה נוספת לפי סעיף 
 

נמצא ברשותו טלפון :   בתקנון המשמעתי4.12יף סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם בעבירה לפי סע
 ".מבוא  לכלכלה"סלולרי בזמן בחינה במקצוע 
 :על הסטודנט הוטל העונש הבא

 ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 8.5
 .   סטודנטים  בתקנון המשמעתי ל4.10        לפי סעיף  

 
עמד מחוץ :   בתקנון המשמעתי4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ
 " .3פיסיקה "לבנין אולמן וצעק את התשובות לשאלות בבחינה במקצוע   

 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"מסטר אביב תשסס" 3פיסיקה " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 .ד" ביטול כל המקצועות אותם עבר הסטודנט בסמסטר אביב תשס- 8.5
 עונש זה יופעל במידה. בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים על תנאי לארבעה סמסטרים- 8.7

 .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.11, 4.10        ויעבור עבירה נוספת לפי סעיפים 
 

השתתף בהעתקת מפה :  בתקנון המשמעתי4.10נמצא אשם בעבירה לפי סעיף , תלמיד ביחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ
 .ד"סמסטר אביב תשס" קדסטר וניהול מקרקעין" במקצוע 

 :על התלמיד הוטל העונש הבא
 הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע, ד"סמסטר אביב תשס"  מקרקעיןקדסטר וניהול" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3

 .           מחדש
 

השתתף :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם בעבירה לפי סעיף 
 :ים הבאיםעל הסטודנט הוטלו העונש. ד"סמסטר אביב תשס" קדסטר וניהול מקרקעין"בהעתקת מפה במקצוע 

 .ד"סמסטר אביב תשס" קדסטר וניהול מקרקעין" קביעת ציון אפס במעבדה במקצוע - 8.2
 ויופעל בכל מקרה של עבירה, בתוקף עד סיום לימודיו בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 8.5

 .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.10         לפי סעיף 
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השתתפה :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10 מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצאה אשמה בעבירה לפי סעיף סטודנטית
 : על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים. ד"סמסטר אביב תשס" קדסטר וניהול מקרקעין"בהעתקת מפה במקצוע 

 הסטודנטית תאלץ לחזור על המקצוע. ד"סמסטר אביב תשס" קדסטר וניהול מקרקעין" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 .         מחדש

 ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום לימודיה בטכניון,  הרחקת הסטודנטית מלימודים לסמסטר אחד על תנאי- 8.5
 .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.10         עבירה לפי סעיף 

 
היו :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12ו אשמים בעבירה לפי סעיף  סטודנטים מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא3 

 .ד"סמסטר אביב תשס" קדסטר וניהול מקרקעין"ח מעבדה במקצוע "שותפים באחריות להעתקת דו
 :על הסטודנטים הוטל העונש הבא

 . ד"סמסטר אביב תשס" קדסטר וניהול מקרקעין" קביעת ציון אפס במעבדה במקצוע - 8.2
 

 4.11ובעבירה לפי סעיף , י הודאתו" עפ- בתקנון המשמעתי 4.10פקולטה לפיסיקה נמצא אשם בעבירה לפי סעיף סטודנט מה
 .הגיש גליון ציונים מזויף להחתמה בלימודי הסמכה באולמן: הדין-י החלטת בית" עפ-בתקנון המשמעתי 

 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
 . נזיפה- 8.1
 ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת לפי  , בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי-ישה סמסטרים על הרחקה מלימודים לש- 8.7

 . בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.11, 4.10        סעיפים 
 

 הדין לערעורים-החלטות בית
קיבל בחינה : נטים בתקנון המשמעתי לסטוד4.11, 4.10סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם בעבירות לפי סעיפים 

 . מנת להשיג יתרון אקדמי-גנובה ועשה בה שימוש על
ד " את עונש ההרחקה לצמיתות שקבע ביהוהמירד המשמעתי לסטודנט " את פסק הדין שקבע ביהאישרד לערעורים "ביה

 . ד המשמעתי אושרו"שאר העונשים שקבע ביה.  המשמעתי לעונש הרחקה מלימודים
 :  ד לערעורים"ביהלהלן פרוט העונשים שקבע 

 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" מ2פיסיקה " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 .ד"סמסטר חורף תשס" פרויקט בביואינפורמטיקה" ביטול המקצוע - 8.5
 .ה"החל מסמסטר חורף תשס, )לא כולל סמסטרי קיץ( הרחקה מלימודים לשישה סמסטרים בפועל - 8.7

 
קיבל בחינה :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.11, 4.10סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם בעבירות לפי סעיפים 

 .מנת להשיג יתרון אקדמי-גנובה ועשה בה שימוש על
ד " את עונש ההרחקה לצמיתות שקבע ביהוהמירד המשמעתי לסטודנט " את פסק הדין שקבע ביהאישרד לערעורים "ביה
 . ד המשמעתי אושרו"שאר העונשים שקבע ביה.  מעתי לעונש הרחקה מלימודיםהמש

 :  ד לערעורים"להלן פרוט העונשים שקבע ביה
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" מ2פיסיקה " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 . ד"סמסטר חורף תשס" ות המחשבארגון ותכנ", "מ1פיסיקה ,"מ2א "חדו" ביטול המקצועות - 8.5
 . ה"החל מסמסטר חורף תשס, )לא כולל סמסטרי קיץ( הרחקה מלימודים לשישה סמסטרים בפועל - 8.7

 
קיבל בחינה :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.11, 4.10סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב נמצא אשם בעבירות לפי סעיפים 

 .רון אקדמימנת להשיג ית-גנובה ועשה בה שימוש על
ד " את עונש ההרחקה לצמיתות שקבע ביהוהמירד המשמעתי לסטודנט " את פסק הדין שקבע ביהאישרד לערעורים "ביה

 . ד המשמעתי אושרו"שאר העונשים שקבע ביה.  המשמעתי לעונש הרחקה מלימודים
 :  ד לערעורים"להלן פרוט העונשים שקבע ביה

 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" מ2 פיסיקה" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 ,"ביולוגיה למהנדסים", "בקרה משקית למהנדסים", "מבוא לסטטיסטיקה", "מ1פיסיקה " ביטול המקצועות - 8.5

                                                         .                                                  ד" סמסטר חורף תשס-"פרויקט בביואינפורמטיקה        "
 . ה"החל מסמסטר חורף תשס, )לא כולל סמסטרי קיץ( הרחקה מלימודים לשישה סמסטרים בפועל - 8.7
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: משמעתי לסטודנטים בתקנון ה4.11, 4.10י הודאתו בעבירות לפי סעיפים "סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ

 .מנת להשיג יתרון אקדמי-קיבל בחינה גנובה ועשה בה שימוש על
ד " את עונש ההרחקה לצמיתות שקבע ביהוהמירד המשמעתי לסטודנט " את פסק הדין שקבע ביהאישרד לערעורים "ביה

 . ד המשמעתי אושרו"שאר העונשים שקבע ביה.  המשמעתי לעונש הרחקה מלימודים
 :  ד לערעורים"ונשים שקבע ביהלהלן פרוט הע

 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" מ2פיסיקה " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 , "ח1מעבדה לפיסיקה ", "ח/משואות דיפרנציאליות רגילות", "מ2א "חדו" ביטול המקצועות - 8.5

.                                                                                          ד"סטר חורף תשס סמ-" חינוך גופני", "מבוא למדעי המחשב ח        "
 .ה"החל מסמסטר חורף תשס, )לא כולל סמסטרי קיץ( הרחקה מלימודים לשישה סמסטרים בפועל - 8.7

 
 

קנה בחינה :   בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.11, 4.10 חשמל נמצא אשם בעבירות לפי סעיפים סטודנט מהפקולטה להנדסת
 .מנת להשיג יתרון אקדמי-גנובה ועשה בה שימוש על

 : על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים. ד המשמעתי במלואם"ד לערעורים אישר את פסק הדין ואת גזר הדין שקבע ביה"ביה
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר חורף תשס" מ2פיסיקה "קצוע  קביעת ציון אפס במ- 8.3
 . ד"סמסטר חורף תשס" חינוך גופני", "מערכות תכנה, "מבוא למערכות תכנה" ביטול המקצועות - 8.5
 . ה"החל מסמסטר חורף תשס,  הרחקה מהטכניון לצמיתות- 8.8

 
 

:  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "א אשם עפסטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצ
 .ד"סמסטר חורף תשס" מ2פיסיקה "תווך במכירת בחינה גנובה במקצוע 

 :ד המשמעתי כלהלן"י ביה" שהוטלו ע8.5, 8.3ד לערעורים אישר את העונשים לפי סעיפים "ביה
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"רף תשססמסטר חו" 2פיסיקה " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 .ד"סמסטר חורף תשס" משואות דיפרנציאליות רגילות", "11כימיה " ביטול המקצועות - 8.5
 3מתוכם , הרחקת הסטודנט תהיה לארבעה סמסטרים.  8.7ד המשמעתי לפי סעיף "ד לערעורים שינה את העונש שקבע ביה"ביה

ויופעל על כל , תנאי בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון-העונש על.  בפועל) ו"חורף תשס(ד תנאי וסמסטר אח-סמסטרים על
 . עבירה משמעתית לפי התקנון המשמעתי לסטודנטים

 
נכנס למבחן במקצוע :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.11סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם בעבירה לפי סעיף 

רשם על גבי המבחן שם . ולמרות שלא היה רשום למקצוע, אחרי שסיפר דברי שקר למשגיח" היסודות התקני מוליכים למחצ"
 .  בדוי
 :ושינה את גזר הדין כלהלן, ד המשמעתי"ד לערעורים אישר את פסק הדין שקבע ביה"ביה
 ).ה"סמסטר חורף תשס( הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד בפועל - 8.5
 ויופעל במידה ויעבור עבירה נוספת, בתוקף עד סיום לימודיו, תנאי-ים לסמסטר אחד על הרחקת הסטודנט מלימוד- 8.5

 .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.11 או סעיף 4.10         לפי סעיף 
החביא מתחת לכורסה בבנין פישבך :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10אותו סטודנט נמצא אשם בעבירה נוספת לפי סעיף 

 .  על מנת להעתיק מהם במהלך הבחינה" מבוא לפיסיקה של מוליכים למחצה"ורס תרגילים מהק
תנאי בגין עבירה -והורה להפעיל את העונש על, ד המשמעתי"ד לערעורים אישר את פסק הדין ואת גזר הדין שקבע ביה"ביה

 :להלן פרוט העונשים. קודמת
 הסטודנט יאלץ לחזור על. ד"סמסטר אביב תשס" מחצהמבוא לפיסיקה של מוליכים ל" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3

 .         המקצוע מחדש
 ויופעל במידה ויעבור, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון,  הרחקת הסטודנט מלימודים לשלושה סמסטרים על תנאי- 8.5

 . בתקנון המשמעתי לסטודנטים 4.11, 4.10         עבירה נוספת לפי סעיפים  
 .ה" אביב תשס-הרחקה בפועל לסמסטר אחד :  עונש על תנאי בגין עבירה קודמת  הפעלת - 8.5
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ח מעבדה "התחיל להעתיק דו:  בתקנון המשמעתי 4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה לפיסיקה נמצא אשם עפ
 .ד"סמסטר חורף תשס" כימיה כללית"במקצוע 

 : ד המשמעתי בענינו כלהלן"קבע ביהד לערעורים אישר את גזר הדין ש"ביה
 . על המקצוע מחדש יאלץ לחזורסטודנט. ד"סמסטר חורף תשס"  כלליתכימיה" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 בכל מקרה של עבירהויופעל , בתוקף עד סיום לימודיו בטכניון, תנאי-על הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד - 8.5

  . המשמעתי לסטודנטיםבתקנון  4.10         לפי סעיף 
 

 החלטות שנתקבלו במסגרת עיסקת טיעון
י הודאתם בעבירה לפי סעיפים " סטודנטים מהפקולטה למדעי המחשב וסטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצאו אשמים עפ3

 .ד" סמסטר חורף תשס-"מ2פיסיקה "קנו בכסף מבחן במקצוע :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.12, 4.10
 : הסטודנטים הוטלו העונשים הבאיםעל

 .ד"סמסטר חורף תשס" מ2פיסיקה " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 . ד" מקצועות בסמסטר חורף תשס4 ביטול לימוד - 8.5
 בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון ויופעל בכל מקרה של עבירה, תנאי- הרחקה מלימודים לשמונה סמסטרים על- 8.7

 .התקנון המשמעתי        כלשהי על 
  

קיבלה :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה למדעי המחשב נמצאה אשמה עפ
 .ד לפני המבחן"סמסטר חורף תשס" מ2פיסיקה "מספר תשובות למבחן במקצוע 

 : על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
 .ד"סמסטר חורף תשס" מ2סיקה פי" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 ,"מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים", "מבוא לתכנות מערכות", "הסתברות מ" ביטול לימודי הסטודנטית במקצועות - 8.5

 .ד"        סמסטר חורף תשס
 במקרה של בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון ויופעל , תנאי- הרחקת הסטודנטית  מלימודים לשמונה סמסטרים על- 8.7

 . בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10,4.11        עבירה נוספת לפי סעיפים 
 

קיבלה :  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתה בעבירה לפי סעיף "סטודנטית מהפקולטה למדעי המחשב נמצאה אשמה עפ
 .ד לפני המבחן"סמסטר חורף תשס" מ2פיסיקה "מספר תשובות למבחן במקצוע 

 : ודנטית הוטלו העונשים הבאיםעל הסט
 .ד"סמסטר חורף תשס" מ2פיסיקה " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 .ד"סמסטר חורף תשס" מבוא לכלכלה", "2פסיכולוגיה חינוכית " ביטול לימודי הסטודנטית במקצועות - 8.5
 ויופעל בכל מקרה של , טכניוןבתוקף עד סיום הלימודים ב, תנאי- הרחקת הסטודנטית מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

  .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10,4.11        עבירה נוספת לפי סעיפים 
 .ל נעשתה בעקבות נכונותם לחשוף את פרטי הפרשה"העיסקה עם ששת הסטודנטים הנ: הערה

 
: ון המשמעתי לסטודנטים בתקנ4.10י הודאתם בעבירה לפי סעיף " סטודנטים מהפקולטה להנדסת חשמל נמצאו אשמים עפ2

 .ד לפני המבחן"סמסטר חורף תשס"  מ2פיסיקה "קיבלו את השאלות למבחן במקצוע 
 :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים

 . הסטודנטים יאלצו ללמוד את המקצוע מחדש, ד"סמסטר חורף תשס" מ2פיסיקה " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 .ד"סטר חורף תשס מקצועות שנלמדו בסמ5 ביטול - 8.5
 ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנטים מלימודים לשמונה סמסטרים על- 8.7

 .        עבירה על התקנון המשמעתי לסטודנטים
 

פתר לאחר : נטים בתקנון המשמעתי לסטוד4.12י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל נמצא אשם עפ
 .ד לפני המבחן"סמסטר חורף תשס" מ2פיסיקה "את השאלה הפתוחה במבחן במקצוע 

 :על הסטודנט הוטל העונש הבא
 ויכללו הוראת מקצועות הפיסיקה ,  שעות הוראה40העבודות יהיו בהיקף של .  עבודת שרות ביחידה לקידום סטודנטים- 9.2
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:  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתם בעבירה לפי סעיף " סטודנטים מהפקולטה להנדסת מכונות נמצאו אשמים עפ3

 .  ד"סמסטר אביב תשס" 1ם"מערכות תיב"העתיקו את הפרויקט המסכם במקצוע 
 :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים

 .הסטודנטים ייאלצו לחזור על המקצוע מחדש. ד" סמסטר אביב תשס"1ם "מערכות תיב" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 ויופעל בכל מקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנטים מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.11, 4.10         עבירה נוספת לפי סעיפים 
 
 בתקנון המשמעתי 4.10י הודאתם בעבירה לפי סעיף "ה אזרחית סביבתית נמצאו אשמים עפ סטודנטים מהפקולטה להנדס2

 . ד"סמסטר אביב תשס" 1פרויקט גאודטי "העתיקו את עבודת הפרויקט במקצוע : לסטודנטים
 :על הסטודנטים הוטלו העונשים הבאים

 .טודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדשהס. ד"סמסטר אביב תשס" 1פרויקט גאודטי " קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון ויופעל במקרה של עבירה, תנאי- הרחקת הסטודנט מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 . בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10        לפי סעיף 
 

 בתקנון 4.10אתה בעבירה לפי סעיף י הוד"נמצאה אשמה עפ) מוסמכים(סטודנטית מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים 
 . הגישה עבודת סיכום שהועתקה מאתר ברשת האינטרנט" תורת האישיות"במסגרת הקורס : המשמעתי לסטודנטים

 :על הסטודנטית הוטלו העונשים הבאים
  על המקצועהסטודנטית תאלץ לחזור. ד"סמסטר חורף תשס" הבטים חינוכיים-תורת האישיות" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3

 ).י המנחה"ה עליה ללמוד קורס דומה שייקבע ע"במידה והקורס לא ניתן בשנת הלימודים תשס(        מחדש
 ויופעל במקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי- הרחקת הסטודנטית מלימודים לשלושה סמסטרים על- 8.7

 . י לסטודנטים בתקנון המשמעת4.10,4.11        עבירה לפי סעיפים 
 

:  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10י הודאתו בעבירה לפי סעיף "סטודנט מהפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצא אשם עפ
 .הלך ללא רשות לחדר המחשבים להביא חומר לבחינה." ס.פי.מדידות גי"בזמן בחינה במקצוע 

 :על הסטודנט הוטלו העונשים הבאים
 .הסטודנט יאלץ לחזור על המקצוע מחדש. ד"סמסטר אביב תשס." ס.פי.מדידות גי"מקצוע  קביעת ציון אפס ב- 8.3
 ויופעל במקרה של, בתוקף עד סיום הלימודים בטכניון, תנאי-  הרחקת הסטודנט מלימודים לשלושה  סמסטרים על-8.7

 .  בתקנון המשמעתי לסטודנטים4.10,4.11        עבירה לפי סעיפים 
 
 בתקנון המשמעתי 4.12י הודאתם בעבירה לפי סעיף "קולטה להנדסה אזרחית סביבתית נמצאו אשמים עפ סטודנטים מהפ2

 ".קדסטר וניהול מקרקעין"ח מעבדה מסכם מועתק בקורס "הגישו דו: לסטודנטים
 :על הסטודנטים הוטל העונש הבא

 ). בתרגיל המסכם( קביעת ציון אפס במעבדה במקצוע - 8.2
 
 בתקנון המשמעתי 4.10י הודאתם בעבירה לפי סעיף "טה להנדסה אזרחית סביבתית נמצאו אשמים עפ סטודנטים מהפקול2

 .ד"סמסטר אביב תשס" קדסטר וניהול מקרקעין"ח המעבדה במקצוע "העתיקו את דו: לסטודנטים
 :על הנאשמים הוטלו העונשים הבאים

 .ד"ביב תשססמסטר א" קדסטר וניהול מקרקעין" קביעת ציון אפס במקצוע - 8.3
 .ד" סמסטר אביב תשס- ביטול לימודים בשלושה מקצועות - 8.5
 4.10בתוקף עד סיום הלימודים ויופעל במקרה של עבירה לפי סעיף , תנאי- הרחקה מלימודים לסמסטר אחד על- 8.5

 .         בתקנון המשמעתי לסטודנטים
 
 
  
 
 


