א .תקנות אקדמית
בקשה לאישור שרות מילואים לצורך הארכת זמן במבחנים -
ניתן לשלוח את הבקשה בצרוף אישורי מילואים באתר לימודי הסמכה ואצל שורץ שולי במזכירות
למודי הסמכה.
הוחלט על אישור השינויים בתקנה  2.4בתקנות ונהלים בלימודי הסמכה – שירות מילואים
(באותיות מודגשות ובקו) ,כלהלן:
 2.4שירות מילואים
הסנט מכיר בעובדה שכל שירות מילואים ושירות במסגרת העתודה האקדמית (להלן :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 (כולל תקופת הבחינות) .על היחידות האקדמיות לעשות כל מאמץ לאפשר
לסטודנטים להשלים את חומר הלימוד ולסיים את דרישות המקצוע עוד באותו סמסטר שבו נרשמו למקצוע.
הסנט פונה לכל הגופים המטפלים בנושא לעשות ככל האפשר על מנת שפגיעה זו תהיה מזערית .מטרתה של
תקנה זו היא לנסות למזער את הפגיעה בלימודים הנגרמת לכל סטודנט המשרת במילואים.
סטודנט אשר שרת במילואים במהלך הסמסטר יהיה זכאי לפתרון שימנע פגיעה בלימודיו ,בציון המגיע לו
או במשך לימודיו .הפתרון לעמידה בדרישות המקצוע )בחינות/בחנים ,מעבדות ,תרגילים וכו') יכול לכלול
בחינה/בחן ,תרגילים ,עבודה נוספת ,היתר להכניס דף נוסחאות לבחינה וכד' ,כמפורט להלן:
היעדרות מבחינה
סטודנט זכאי לא לגשת לבחינה בתקופת הבחינות בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו ולקבל פתרון חילופי,
כדוגמת בחינה במועד אחר עבור כל מועד שהפסיד ,במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 שירות מילואים ביום הבחינה (למעט כנסים  /ראיון שניתן לבחור את תאריך ההשתתפות בהם); שירות מילואים של לפחות שלושה ימים בשבוע שלפני תאריך הבחינה; שירות מילואים של  10ימים רצופים לפחות או  14ימים במצטבר במהלך הסמסטר עד לתחילת תקופתהבחינות;
 שירות מילואים של  10ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.במידה ומורה המקצוע יקבע בחינה כפתרון ,מועד הבחינה החילופית יהיה לא יאוחר מתום חמישה שבועות
מפרסום ציוני מועד ב' .באחריות הפקולטות לקבוע את מועד המילואים בתאום עם בחנים של הסמסטר
הנוכחי ומועדי בחינות המילואים במקצועות אחרים .הנ"ל תקף גם לבחנים תקפים .במקרה של בוחן מגן,
הפתרון יהיה באחריות ולשיקול דעתו של המרצה ,באופן שאינו פוגע בסטודנט – חדש.
במקום מועד מילואים ,סטודנט יוכל לבטל את רישומו למקצוע או לחזור על הקורס.
במקרה ובחר לחזור על הקורס:
 ירשם הציון "לא השלים (מ)". המקצוע לא ייכלל בחישוב שיעור ההצלחות. הציון ייקלט בסמסטר שבו תושלמנה הדרישות.סטודנט יהיה זכאי להעברת ציוני המעקב אשר קיבל בקורס זה בסמסטר בו שרת במילואים ,בהתאם
לדרישות הקורס בסמסטר אליו מועברים ציוני המעקב ובאופן שאינו פוגע בסטודנט ובהשקעתו בסמסטר בו
שרת במילואים .הבקשה תכובד על ידי היחידה המלמדת את הקורס.
התקנות בדבר דרישות קדם הקשורות למקצועות המשך לא תופעלנה.
ערעורים על בחינות
לסטודנט אשר נעדר בשל שירות מילואים במהלך תקופת הערעורים ,יידחה מועד הגשת הערעור במספר
הימים שבהם שירת הסטודנט במילואים.
מטלות
לסטודנט אשר נעדר בשל שירות מילואים בשבועיים שלפני הגשת מטלה ,יידחה מועד הגשת המטלה
לפחות במספר הימים שבהם שירת הסטודנט במילואים .במקרה ותאריך ההגשה החדש נופל במהלך תקופת
הבחינות ,ידחה תאריך ההגשה לאחר תקופת הבחינות.

הדחיה תחול גם על שותפי הסטודנט להגשת המטלה.
עבור סטודנט אשר הפסיד עקב שירות במילואים של  14ימים ומעלה את מועד הגשתן של מספר משמעותי
של מטלות הקורס ,ייקבע המרצה פתרון חילופי להגשת המטלות.

הארכות זמן
סטודנט יהיה זכאי לתוספת זמן בשיעור  25%בבחינה הראשונה אליה ניגש בכל מקצוע שהוא לומד באותו
סמסטר ,במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:
-

שירות מילואים פעיל בתקופה מצטברת של  14יום במהלך הסמסטר עד לתחילת תקופת הבחינות;
שירות מילואים פעיל במשך  10ימים ומעלה בארבעת השבועות האחרונים שלפני תקופת הבחינות;
שירות מילואים פעיל במשך  10ימים ומעלה ברציפות בתקופת הבחינות.

 2.5פעילות חברתית מוכרת תמורת זיכוי בנקודות אקדמיות
סטודנטים לתואר ראשון שהשתתפו בפעילות חברתית מוכרת למען הקהילה ללא תמורה בהיקף של  26שעות
בסמסטר במהלך השנה יזוכו בנקודה אחת מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר;
סטודנטים לתואר ראשון שהשתתפו בפעילות חברתית למען הקהילה ללא תמורה בהיקף של  30שעות בשנה
או שירתו שירות מילואים פעיל של לפחות  14ימים בשנה ,יהיו זכאים לקבל  2נקודות זיכוי מתוך נקודות
הבחירה החופשית לתואר.
סך הזיכוי בגין תקנה  2.5יהיה לכל היותר  2נקודות במהלך לימודי הסטודנט לתואר.

