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דיקן לימודי הסמכה
תאריך13.5.08 :
חברי הסגל האקדמי
אל:
כלל הסטודנטים בלימודי הסמכה
מאת :פרופ' אלן פינקוס ,דיקן לימודי הסמכה

ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים החליטה בישיבתה מיום  30.3.2008על שינוי בתקנה
 - 2.3.3שירות מילואים ,בתקנות ונהלים בלימודי הסמכה .שינוי זה אושר ע"י סנט הטכניון
בישיבתו מיום .4.5.2008
להלן הנוסח המתוקן של תקנה  .2.3.3השינויים מופיעים בהדגשה.
 2.3.3שירות מילואים
הסנט מכיר בעובדה שכל שירות מילואים של סטודנט בתקופת הלימודים ו/או בתקופת הבחינות
פוגע בלימודי הסטודנט .הסנט קורא לראשי היחידות האקדמיות והמרצים להקל על מצוקתם
של המשרתים במילואים ,ובראש וראשונה למשרתים תקופות ארוכות במהלך הסמסטר או
בתקופת הבחינות .על היחידות האקדמיות לעשות כל מאמץ לאפשר לסטודנטים אלה להשלים
את חומר הלימוד ולסיים את דרישות המקצוע עוד באותו סמסטר שבו נרשמו למקצוע .הסנט
פונה לכל הגופים הממלכתיים המטפלים בנושא לעשות ככל האפשר על מנת שפגיעה זו תהיה
מזערית .מטרת החלטת הסנט היא לתרום את חלקו למזעור הפגיעה בלימודים הנגרמת לכל
סטודנט המשרת במילואים.
סטודנט אשר ימצא עצמו נפגע )או מעריך מראש כי ייפגע( כתוצאה משירות ממושך במילואים,
במשך תקופת הלימודים או הבחינות יפנה אל מורה המקצוע אשר יפעל למציאת פתרון שימנע
פגיעה בלימודי הסטודנט ,בציון המגיע לסטודנט או במשך לימודיו .הפתרון לעמידה בדרישות
המקצוע )מעבדות ,תרגילים ובחנים וכו'( יכול לכלול בחינה/בחן ,תרגילים ,עבודה נוספת וכד'.
בכל מקרה ,חייב מורה המקצוע למצוא פתרון כנ"ל לסטודנט אשר לימודיו שובשו באופן חמור,
באם יתקיים לפחות אחד התנאים הבאים:
א .הסטודנט שרת במילואים באחד ממועדי הבחינות הסדירים ,לרבות בחן וכתוצאה מכך נמנע
ממנו להופיע לבחינה או לבחן.
ב .לא ניגש לבחינה סדירה ,או לבחן ,בגלל שרות מילואים סמוך למועד הבחינה או הבחן.
ג .שרת במילואים מספר שבועות במהלך הסמסטר.
החליט מורה המקצוע לבחון את הסטודנט יהיה עליו לקיים את הבחינה לפני היום האחרון
ללימודים בסמסטר העוקב לסמסטר בו היה הסטודנט רשום לאותו מקצוע.
סטודנט רשאי לערער על החלטת מורה המקצוע בפני ראש היחידה אשר במסגרתה ניתן
המקצוע .החלטת ראש היחידה תחייב את המורה.
סטודנט שעדיין מוצא עצמו נפגע יוכל לפנות אל דיקן הסטודנטים אשר יעביר המלצתו אל דיקן
לימודי הסמכה .החלטת דיקן לימודי הסמכה תהיה סופית ומחייבת.
מיד עם התחלת הטיפול יוכל סטודנט להגיש בקשה למזכירות ההוראה של היחידה שלו ,לפיה
בגלל שירות ממושך במילואים ,הוא מבקש:
א .שכל ציוני המעקב אשר קיבל במשך הסמסטר יועבר לסמסטר הקרוב.
ב .שהתקנות בדבר דרישות קדם הקשורות למקצוע אשר אותו לא סיים בגלל השירות
במילואים לא יופעלו .בקשות אלה תכובדנה על ידי היחידה.
סטודנט שעקב שירות מילואים נמנע ממנו להשלים את הדרישות במקצוע סמסטריאלי שאליו
הוא רשום ,יוכל לבטל את רישומו למקצוע .לחילופין ,יירשם לו בגיליון הציונים "לא השלים )מ(".
מקצוע שיש בו "לא השלים )מ(" לא יכלל בחישוב שעור הכשלונות .אם דרישות המקצוע יושלמו
עד תום הסמסטר העוקב ,יקלט הציון בסמסטר שבו הושלמו הדרישות
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