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דיקן לימודי הסמכה
תאריך 9 :ביולי 2014
אל :הסטודנטים בלימודי הסמכה ,ראשי היחידות האקדמיות ,חברי הסגל האקדמי ומורים נלווים.
מאת :פרופ' יכין כהן ,דיקן לימודי הסמכה
הנדון :סיוע לסטודנטים שגויסו למילואים במבצע "צוק איתן"
רבים מקרב הסטודנטים בטכניון מגויסים בימים אלו לשרות מילואים במבצע "צוק איתן" ,דבר המשבש
את ההיבחנות במועד א' של סמסטר אביב ,שלהם וכן של תושבים מאזורים הנפגעים בפעולות האיבה .אנו
עדיין במצב של אי וודאות .הטכניון פועל וימשיך לעשות כל מאמץ על מנת לעזור לסטודנטים להתגבר על
השיבוש בלימודים בתקופה זו .עלינו ,צוות לימודי הסמכה ,מזכירויות לימודי הסמכה ביחידות
האקדמיות ,המורים והמתרגלים ,להיות קשובים לבעיות הסטודנטים ולמצוא כל דרך לסייע להם .נבקש
לגלות התחשבות מיוחדת בסטודנטים אשר לאור המצב ,נאלצים להתמודד עם אירועים לא קלים.
אני מבקש מהסטודנטים הנמצאים או יוצאים למילואים להיות בקשר עם היחידה האקדמית )מזכירות
לימודי הסמכה( ,וכן עם אס"ט ועם שולי שוורץ בלשכת דיקן הסטודנטים.
יש למנות בכל יחידה אקדמית איש קשר לנושא המילואים שתפקידו לרכז את הסיוע למשרתי המילואים
ולהעביר את שמו/שמה לגב' עדנה אדלר.
לאור השיבוש בבחינות מועד א' של סמסטר אביב של מששרתי המילואים ,תעשנה התאמות אקדמיות
כמפורט בנספח למכתב זה .מפאת אי הוודאות לגבי ההמשך ,ייתכנו שינויים בהתאמות אלו.
אני מבקש לחזק את הסטודנטים המגויסים ותושבי הישובים הנפגעים ,אני מקווה שפעולות האיבה
יסתיימו בקרוב ,והשקט יחזור לכל תושבי האזור.
שימרו על עצמכם וחזרו בשלום.
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עדנה אדלר ,מזכיר אקדמי
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התאמות אקדמיות לסטודנטים משרתי המילואים במבצע "צוק איתן"
)נספח למכתב דיקן לימודי הסמכה מים  09ביולי (2014

בימים אלו של מבצע "צוק איתן" ,גויסו לשירות מילואים סטודנטים רבים ואנו עדיין במצב של אי וודאות.
להלן מספר התאמות אקדמיות במטרה למזער את השיבוש בלימודיהם של הסטודנטים המגויסים.
ההתאמות מתייחסות לכל משרתי המילואים ,בצו  8או אחר .התאמות אלו הינן בנוסף לאמור בתקנה
) 2.3.3שרות מילואים( .אנו נפעל ככל יכולתנו לעזור לכל הסטודנטים משרתי המילואים ותושבי האזורים
הנפגעים בפעולות האיבה .בכל מקרה של צורך ספציפי ,יש לפנות לגורמים המטפלים ,ביחידה האקדמית,
בלימודי הסמכה ובדיקנט הסטודנטים.
בחינות ומועדים מיוחדים
 לסטודנטים המשרתים במילואים תשמר הזכות לשני מועדי בחינה ,על פי נוהלי הטכניון .יעשה
מאמץ לתאם מועד היבחנות מיוחדת בצורה מיטבית עם מירב הסטודנטים )או פתרון חלופי
לבחינה במידת האפשר(.
 לסטודנטים הניגשים לבחינה לאחר חזרתם מהשרות תינתן הזכות להארכת זמן .משך שרות
המילואים המזכה בהתאמה זו )כהקלה על האמור בסעיף  ,2.3.3אשר אינו רלוונטי לתקופת
בחינות בלבד( ייקבע בהמשך.
 סטודנטים המשרתים במילואים אשר לא ניגשו לאף אחד משני המועדים ,יוכלו להירשם שוב
למקצוע בסמסטר ראשון שבו המקצוע יינתן ויוכרו להם ציוני המעקב של סמסטר אביב תשע"ד.
 במידה והמבצע מתמשך עד לתקופת מועדי ב' ,יידרשו התאמות בהיקף נרחב יותר.
ערעורים  -בחינות אביב תשע"ד
 מורי המקצועות יאפשרו לסטודנטים המשרתים במילואים להגיש ערעור תוך שבוע מיום חזרתם.
רישום לסמסטר קיץ
 לסטודנטים הנאלצים לבטל/לשנות רישום בעקבות קבלת צו  ,8יינתן פטור מקנס )על בסיס בקשת
סטודנט(.
רישום לסמסטר חורף תשע"ה
 בקורסים של המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות ,ובקורסי מעבדות ,ישוריינו מספר
מקומות ) (3-5למען הסטודנטים שלא יוכלו להירשם בעקבות הגיוס.
 יתאפשר רישום ידני למשרתי מילואים במזכירויות היחידות האקדמיות.
 סטודנטים יוכלו להירשם למקצוע הדורש כקדם מקצוע שאליו היו רשומים בסמסטר אביב
תשע"ד ,גם אם טרם השלימו את הדרישות באותו מקצוע.
סטודנטים במצב אקדמי לא תקין
נשתדל לגלות התחשבות מרבית בסטודנטים המשרתים או מאזורים נפגעים בעת דיון במצב אקדמי לא
תקין ,במידה ויידרש.
קבוצת תמיכה
בלשכת דיקן הסטודנטים תפתח קבוצת תמיכה לסטודנטים תושבי האזורים הנפגעים.
סיכום
הדגש בכל פעולותינו הינו על תמיכה והקשבה לסטודנט וסטודנטית ששרתו במילואים ,ועל הצורך למצוא
התאמות פרטניות מתאימות.
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