תקנון זכויות וחובות לסטודנטיות בטיפולי פוריות ,היריון ,לידה ,אימוץ
הגדרת "סטודנטית זכאית"
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ב.
ג.
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סטודנטית בהריון מהשבוע הראשון ועד הלידה
סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות במהלך ששה שבועות או  30 %מכלל השיעורים
– לפי הגבוה מבין השניים.
סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ /משמורת במהלך ששה שבועות או  30 %מכלל
השיעורים – לפי הגבוה מבין השניים.
סטודנטית לאחר הפלה.


כל זאת בכפוף להצגת אישורים רפואיים מרופא מומחה.

א .האחריות ליידע את המערכת האקדמית
הסטודנטית נדרשת ליידע את מזכירות החוג או משרד דקן הסטודנטים על מצבה זה ולהציג
אישורים רפואיים.
ב .חופשת לידה
תקופת ההיעדרות המותרת עבור סטודנטית לאחר לידה תעמוד על ששה שבועות או 30 %
מכלל השיעורים – לפי הגבוה מבין השניים.
ג .היעדרות משיעורים
 .1להיעדר מ 30% -מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות.
 .2סטודנטית שנעדרה למעלה מ 30% -מקורס בו חלה חובת נוכחות לא תהיה זכאית
לקבל ציון סופי בקורס .
 .3סטודנטית שנעדרה מלימודים למעלה מ 30% -במהלך הסמסטר עקב שמירת הריון או
טיפולי פוריות ,תוכל לבטל את הקורס או לדחותו.
 .4סטודנטית לאחר לידה או אימוץ תהיה זכאית לאחר הלידה להיעדרות נוספת של 10%
מהשיעורים בהם חלה חובת נוכחות עבור טיפול בנולד במהלך שנת חייו הראשונה
 .5היעדרות מלימודי שדה ועבודה מעשית בשל חופשת הלידה תעמוד על  4שבועות בלבד.
 .6בחוג לעבודה סוציאלית – היעדרות מלימודי שדה ומהקורסים הבאים תעמוד על 4
שבועות בלבד.
שנה א' :סדנא לעבודה סוציאלית .
שנה ב :קורס בשיטות התערבות ,קורס עבודה קבוצתית.
שנה ג :קורס שיטות התערבות פרטני ,קורס שיטות התערבות קהילתי .
ביטול קורס או דחייתו
בכפוף להנחיות ההיעדרות המותרת סטודנטית תהא רשאית לבטל קורס/ים גם לאחר
.1
המועד האחרון לביטול ובתנאי שטרם נבחנה ,ותוכל להירשם מחדש ללא תשלום
נוסף .
סטודנטית שלא ניגשה לבחינה עקב שמירת הריון או טיפולי פוריות ,תהיה זכאית
.2
למועד בחינה נוסף.

ד.
.1

קורסים בהם קיימת חובת נוכחות
הסטודנטית נדרשת ליידע את המרצה כי תיעדר .אישור מנהלתי להיעדרות יינתן על ידי
משרד דקן הסטודנטים בכפוף לסעיף א ,בתאום מזכירות החוג וגם המרצה .למען הסר
ספק ,היעדרות על פי הכללים המותרים בכל קורס בו קיימת חובת נוכחות ,נכללים בסך
ההיעדרויות בגין מצבה זה של הסטודנטית ,אין להוסיפם על ההיעדרויות שנדרשו בגין
נסיבות אלו.
מרצה יהיה רשאי שלא להגיש סטודנטית נעדרת לבחינה ובתנאי שקיבל מראש החוג
הסכמה בכתב לבקשתו זו .
סטודנטית הלומדת בחוג לעבודה סוציאלית ,חינוך ,שרותי אנוש ותזונה תשלים את
תקופת היעדרותה מלימודי שדה בחופשת הקיץ או בחופשת סמסטר.

.4

סטודנטית לתואר שני הנעדרת עקב חופשת לידה בתקופת הפרקטיקום ואינה יכולה
להשלימו תידרש לבצעו מחדש בשנה העוקבת .דחיית הפרקטיקום בהכרח תגרור
פריסת לימודים  ,על הסטודנטית להסדיר את ההתחייבויות הכספיות הנובעות מכך
מול מדור שכר לימוד .

.2
.3

ה .מעבדות ,סדנאות ,סיורים ועוד
במידה וסטודנטית תיעדר מעל לשלש פגישות מקורסי מעבדה ,הדרכה אישית ,הדרכה פדגוגית
,סדנאות ,סמינריון ,או יום סיור ,יהיה רשאי המרצה לחייב את הסטודנטית בשיעורי ומפגשי
השלמה לחומר הנלמד.


מומלץ לסטודנטית היודעת שהלידה מתוכננת במשך הסמסטר ,שלא להירשם
לקורסים הנ"ל אם ניתן.

ו" .מטלה" -תרגיל ,עבודה ,עבודה סמינריונית ,פרויקט ,רפראט.
סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו
,תוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית ,בהתאם להחלטת המרצה ,בתוך שבעה
שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.
ז.
.1
.2
.3

היעדרות מבחינה
"סטודנטית זכאית" רשאית להעדר מבחינות לתקופה של עד  14שבועות מיום
הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה במהלך  14השבועות,
במועדי הבחינה המקובלים לרבות קבלת מועד נוסף.
סטודנטית שלא ניגשה לבחינה עקב שמירת הריון או טיפולי פוריות ,תהיה זכאית
למועד בחינה נוסף (לא מיוחד) ,בלבד שתציג אישורים רפואיים המעידים על מצבה.
סטודנטית שנמצאת בחופשת לידה ונעדרה מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת"
לקורס אחר ,או לשנת לימודים מתקדמת ,זכאית ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם או
בשנה המתקדמת.

ח .הארכת לימודים
סטודנטית לאחר לידה או אימוץ שבגין הלידה או האימוץ לא עמדה בכל חובותיה ,לא השלימה
את נקודות הזכות ששילמה עליהן בגין היעדרות זו ונאלצת להאריך את תקופת לימודיה בשל כך,
תוכל לעשות זאת למשך שני סמסטרים נוספים ,בהיקף נ"ז אותו לא הצליחה להשלים מבלי
שתחויב בשכר לימוד בגין נ"ז אלו או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
ט .הפסקת לימודים
"סטודנטית זכאית" תוכל להודיע על הפסקת לימודיה במכללה עד לתום שלושה שבועות מתחילת
הסמסטר .הסטודנטית תקבל זיכוי רק עבור הקורסים שאליהם נרשמה באותו סמסטר .עליה
לפנות לוועדה לתשלומים חריגים בנוהל המקובל במכללה .


י.
.1
.2
.3

טופס הבקשה נמצא באתר האינטרנט בלשונית דקן הסטודנטים > הורדת טפסים.

בן זוג
בן זוג של סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר ,שהוא
עצמו סטודנט ,יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.
בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות
מיום הלידה ,יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד.
בן זוג של סטודנטית לאחר לידה או אימוץ יהיה זכאי לאחר הלידה להיעדרות נוספת
של  10%מהשיעורים בהם חלה חובת נוכחות עבור טיפול בנולד במהלך שנת חייו
הראשונה

יא .הארכת זמן במבחנים לסטודנטית בהריון מתקדם
סטודנטית אשר נמצאת בשבוע העשרים ושש להריונה תוכל לקבל הארכת זמן במועד הבחינות
כולל "אישור יציאה מיוחדת" לשירותים מכתת הבחינה מעבר למקובל ,כל זאת על-פי פנייה
בכתב והצגת אישורים רפואיים במשרד דקן הסטודנטים .את הבקשה להתאמות יש להגיש עד
כחודש מתחילת הסמסטר עבור הארכת זמן .אין אפשרות במהלך המבחנים או סמוך לתחילת
המבחנים להגיש בקשה להארכת זמן.
יב .תארים מתקדמים
 .1לא תופסק מלגה לסטודנטית זכאית בגין שמירת הריון או חופשת לידה.
 .2עם תום תקופת המלגה תהא הסטודנטית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה למספר
השבועות בהן הייתה בשמירת היריון ו/או בחופשת הלידה במהלך תקופת המלגה ,ולא יותר
מאשר לסמסטר נוסף.
יג .צילומים לאחר הצגת אישור
"סטודנטית זכאית" -תהא זכאית לכרטיסי צילום בגין היעדרותה עד לתקרה של  23צילומים לכל
יום היעדרות (עד  14יום) .
יד .תשתיות מתאימות
חדרי הנקה – בקמפוס המזרחי ,בין בניין  2ל 3קומה  .0מפתח ניתן לקחת ממשרד אגודת הסטודנטים
או ממשרד דיקן הסטודנטים.

להסבר נוסף או שאלה ניתן לפנות לתהילה שושן כהן ,ראש מדור פניות הסטודנט
בטלפון 04-8181541 -או במייל thilashu@telhai.ac.il

