תקנון לימודים כללי לתארים מתקדמים  -תשע״ט
תקנון זה עוסק בהצגת הנושאים הרלוונטיים לתארים מתקדמים בלבד ,כל נושא שאינו מופיע בתקנון זה משמעו
כי הנוהל הקובע לאותו נושא הוא זה המוצג בתקנון הלימודים הכללי לתואר ראשון.
התואר השני
המכללה מעניקה שני סוגי תארים מתקדמים  ,M.Sc.-! M.A.כפי שאושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה תואר
שני מחקרי המוענק על סמך לימודים ותזה מבוססת מחקר ותואר שני נלמד המוענק על סמך לימודים ועבודת
גמר.
קבלת סטודנטים
דרישות קבלה מכללתיות :על המועמד להיות בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,שסיים את לימודיו לתואר
ראשון בציון ממוצע משוקלל ,המוגדר בדרישות הקבלה של התכנית אליה נירשם הנהלת תכנית הלימודים רשאית
להוסיף תנאים משלה .לגבי מועמדים בעלי ציון ממוצע נמוך מהנדרש ,שסיימו לימודיהם לתואר ראשון שלוש שנים
לפחות לפני מועד ההרשמה ,רשאית ועדת הקבלה של התכנית להמליץ על קבלה ,על סמך הישגים מקצועיים או
מדעיים.

על הסטודנט להיות בעל פטור באנג לית ,מועמד שלמד תואר ראשון במוסד אקדמי המוכר על-ידי המל"ג ,רמתו
באנגלית תיקבע לרמת פטור ,פטור לא אקדמי לא יי חשב כפטור לצורך קבלה ללימודי תואר שני .הוועדה תדון
בקבלת המועמד בהתאם למסמכים אותם הציג ,תהליך הקבלה עשוי לכלול ראיון אישי ,ראיון קבוצתי ,בחינת
כניס ה חוגית ,או כל הליך קבלה אחר הנקבע ע'^ ועדת הקבלה.

בסמכות ועדת הקבלה להחליט האם לקבל או לדחות את המועמד .קבלה עשויה להיות בתנאים מיוחדים ,כגון
דרישה ללימודי השלמה ,ממוצע ציונים הישגים ועוד.

בתכניות בהן קיים מסלול מחקרי ,יהיה על המועמד לבחור בכך כבר בשלב הרשמתו ,במקרה זה יידרש לצרף
טופס אישור מנחה להנחיית המחקר.
הכרה ופטורים לסטודנטים ממוסדות אחרים
היקף ההכרות והפטורים לא יעלה על  40%מהיקף הנ"ז בתכנית התואר ,בהתאמה למספר הנ"ז הנדרשות לתואר.
ההכרה/פטור תזכה את הסטודנט בגין קורסים שנלמדו בתוכניות לתואר שני בלבד ומותנית בבדיקת

הציונים ומהות הקורסים ,כשחייבת להיות התאמה וזיקה לקורסים הנלמדים במכללה האקדמית תל-חי ובתנאי
שנלמדו במהלך  7השנים האחרונות מיום הבקשה.

הכרה הינה כללית ויכולה להינתן על סמך קורס אחד או יותר ,פטור הינו פרטני לקורס .לראש התכנית סמכות
ושיקול דעת להכרה בקורסים שנלמדו בתכניות מתקדמות לאחר התואר הראשון.

תכניות השלמה
סטודנטים המתקבלים ללימודי תואר שני עשויים להיות מחויבים בתכנית השלמה כחלק מתנאי הקבלה שלהם
לחוג ,תכניות ההשלמה יכולות להילמד במקביל ללימודי התואר השני או בשנה קודמת ללימודי התואר השני.
התשלום על קורסים לסטודנט תכניות השלמה מפורט בתקנון שכר הלימוד.

תכנית ההשלמה תיקבע עבור כל סטודנט ע"י ראש התכנית לתואר שני או ועדת הקבלה של התכנית ,בהתאם
למפרט קורסי לימודיו בתואר הראשון ,לציוניו ולכל קריטריון אחר שיושם על הסטודנט.
משך הלימודים
משך הלימודים לתואר שני יהיה לא יותר מ 10-סמסטרים .ראש התכנית רשאי לקבוע זמן ארוך יותר לסטודנט
שחויב בלימודי השלמה או קצר יותר לסטודנט שלמד בעבר ,הפסיק את לימודיו וחזר ללמוד.

מעקב אחר התקדמות ,הפסקת הלימודים ,ציון גמר וזכאות לתואר הפסקת לימודים במסלול
המחקרי
על הפסקת לימודים במסלול המחקרי תוכל לה מליץ ועדת המעקב של התכנית ,אם תמצא כי הסטודנט לא עמד
בדרישות הלימודים על פי התקנון או כי מנחה עבודת התזה ימצא כי התנהלות הסטודנט אינה הולמת או כי אינו
מתקדם בתכנית המחקר מסיבות התלויות בו בלבד ,או הוועדה המלווה את עבודת התזה השתכנעה כי עקב
התנהלותו של הסטודנט התקדמותו בתכנית המחקר אינה משביעה רצון.

אם נכשל הסטודנט בקורס חובה ,יהיה רשאי לתקן את כישלונו פעם אחת בלבד על ידי הרשמה ולימוד של אותו
קורס .אם נכשל בו פעם נוספת ,תשקול ועדת המעקב את הפסקת לימודיו .במידה שיישקלו הפסקת לימודים או
מעבר למסלול הנלמד ,יזומן הסטודנט לשיחה.

יציאה לסטאז' במהלך לימודים אפשרית אך ורק באישור מראש של ראש התכנית ,במידה ולא התקבל אישור כזה
תחשב יציאה לסטאז' במהלך הלימודים כהפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט.
הפסקת לימודים במסלול הנלמד
על הפסקת לימודים במסלול הנלמד תוכל להמליץ ועדת המעקב ,אם תמצא כי הסטודנט לא עמד בדרישות
הלימודים על פי התקנון.

אם נכשל הסטודנט בקורס חובה ,יהיה רשאי לתקן את כישלונו פעם אחת בלבד על ידי הרשמה ולימוד של אותו
קורס .אם נכשל בו פעם נוספת ,תשקול ועדת המעקב את הפסקת לימודיו.

אם נכשל הסטודנט או לא הגיש את עבודת הגמר (לרבות סמינרים ,פרקטיקום או פרויקט גמר) ,יהיה רשאי לתקן
את כישלונו פעם אחת בלבד על ידי הרשמה ולימוד של אותו קורס ,אם נכשל פעם נוספת תשקול ועדת המעקב
את הפסקת לימודיו .במידה שתישקל הפסקת לימודים ,יזמן ראש התכנית את הסטודנט לשיחה.
אי התאמה לתכנית
בחוגים בהם מתקיימת התנסות מעשית  /לימודים קליניים וכד' ,ואשר בהם נערכות הערכות שאינן קוגניטיביות
על ידי מי שמנחה  /מדריך באותן התנסויות ,תינתן הערכה שאינה קוגניטיבית על ידי מדריך  /מנחה בעל מקצוע
שתכלול בין היתר את רמת התאמתו של סטודנט לעיסוק בתחום.

על בסיס הערכה כז ו ולאחר אישור ראש החוג ,תוכל ועדת יעוץ ומעקב החוגית להמליץ על הפסקת לימודים
הפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט
בכל מקרה של הפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט ,יודיע הסטודנט על כך בכתב למזכירות התכנית .על הסטודנט
יחולו כל התקנות כמפורסם בתקנון שכר הלימוד של המכללה.

סטודנט שפרש מלימודיו ,ללא כל הודעה למזכירות ,החוג יכריז על הסטודנט כ "פורש מנהלתית".
חזרה ללימודים לאחר הפסקה
על סטודנט המבקש לחזור ללימודים ,לאחר הפסקה לעבור תהליכי הרשמה רגילים ,כולל תשלום דמי הרשמה
ומילוי ערכת הרשמה כנהוג.

אם התקופה שבין הפסקת הלימודים לחידושם ,אינה עולה על  7שנות לימוד ,יוכרו הקורסים שאותם למד לפני
ההפסקה לצורך המשך לימודיו ,ובתנאי שציוניו בהם אינם נמוכים ,מהציונים הנדרשים בחוג.

סטודנט המבקש לחדש לימודיו במסלול המחקרי ועדת הקבלה מוסמכת להחליט על הכרה בלימודיו בעבר ועל
אישור מחודש של נושא המחקר ,אם היה כזה .אם הנחייתו הופסקה בשל אי-קבלת חיבור המחקר או עבודת
הגמר ,יכללו המלצות הועדה נושא מחקר חדש בהנחיה שונה.

אם עולה תקופת ההפסקה על  7שנים ,רשאי ראש התכנית לחייב את הסטודנט לחזור על קורסים ,שלמד בעבר
תוך עמידה במטלות הקורס וכן לחייבו ללמוד השלמות שונות לקראת התואר.

רישום לקורסים ,ציונים ומעקב
על כל סטודנט להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שבכוונתו להשתתף בהם ,גם אם יבצע לאחר מכן שינויים
במערכת ,בימי השינויים .קורס שלא יהיה רשום במערכת לא ״חשב לסטודנט גם אם השתתף בו ,והוא לא יורשה
לגשת לבחינה בקורס זה .הציונים יינתנו בסולם מאוני או מילולי עובר/נכשל ,כפי שנקבע מראש בסילבוס הקורס.

בסוף כל שנה ,תעריך וועדת המעקב החוגית את רמתו של כל סטודנט ,בהתאם לשנתון הלימודים של התוכנית.
מועדי שינויים במערכת השיעורים
מועדי השינויים מ פורסמים מידי שנה בלוח השנה המכללתי ,המפורסם באתר המכללה .בתום ימי השינויים יסגרו
המערכות ולא ניתן יהיה לבצע שינויים.
ציון גמר וזכאות לתואר
סטודנט שצבר את כל נקודות הזכות הנדרשות ,בקורסי החובה ובקורסי הבחירה (חובות שמיעה) ועמד בהצלחה
בכל הבחינות ,והגיש את כל מרכיבי העבודות הנדרשות (עבודות גמר או תזה) ,כפי שהוגדרו בשנתון התכנית בה
למד ,יגיש בקשה לחוג לקבלת זכאות לתואר ,עד למועד הגשת הבקשות המפורסם בלוח השנה המכללתי ,באתר
המכללה.

מועד הזכאות הוא היום שבו סיים הסטודנט את כל חובותיו האקדמיים וציוניו שוקללו ,כמו כן נבדק שכל חובותיו
המנהלתיים מולאו ,לרבות שכר לימוד וספרייה ,והופק עבורו אישור רשמי.

על הסטודנט לבצע תהליך בקשת זכאות לתואר ,עד למועד שנקבע ,על מנת לקבל תעודת בוגר בטקס הענקת
התארים המכללתי שיתקיים באותה שנה .לאחר קביעת הזכאות לתואר והפקת גיליון הציונים הסופי ,לא ניתן יהיה
לבקש שיעשו בהם שינויים והמכללה מטעמה לא תבצע כל עדכון בקורסים ובציונים.
הדרישות לקבלת זכאות לתואר
במסלול עם תזה :לימוד מקצועות ,מתוך רשימת הקורסים בלימודים מתקדמים ,בהיקף ובהרכב שנקבע למסלול
זה ,ביצוע מחקר ,הגשת חיבור (תזה) על המחקר ,ל הערכתו על ידי הבוחנים ובחינת גמר פרונטאלית על התזה.
מועצת התכנית יכולה לקבוע כחובה ,הצגת המחקר בהרצאה סמינריונית לפני הגשת החיבור .יש לעמוד בתנאי
הסף שנקבעו להצלחה בלימודים ,בתזה ובבחינת הגמר.

על הסטודנט חלה חובה להעביר העתקים מעבודת התזה על פי הנחיות שיפורסמו ע"י מנהל הלימודים.

במסלול ללא תזה :לימוד מקצועות מתוך רשימת הקורסים בלימודים מתקדמים ,בהיקף ובהרכב שנקבע למסלול
זה והגשת עבודת גמר או בחינת גמר ,על פי הנדרש בתכנית .יש לעמוד בתנאי הסף שנקבעו להצלחה בלימודים.

קביעת מצטיינים
תעודת מוסך "בהצטיינות" תוענק ל 10%-מבוגרי התכנית העומדים בכל הקריטריונים שלהלן :בעלי ממוצע הציונים
הגבוה ביותר בתכנית ,בעלי ציון ממוצע מ 90 -ומעלה .בתכניות בהן פחות מ 5%-עונים לקריטריונים ניתן ,בשיקול
דעת המנל"א ,לאשר עד  10%בוגרים בהצטיינות.

תעודת מוסמך "בהצטיינות יתירה" תוענק ל 3% -מבוגרי התכנית (מתוך כלל  10%המצטיינים) העומדים בכל
הקריטריונים שלהלן :בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר בתכנית ,בעלי ציון ממוצע מ 95 -ומעלה .בתכנית בה לא
״מצא אף מועמד מתאים ניתן ,בשיקול דעת המנל"א ,לאשר מועמד אחד.

סטודנטים אשר במהלך לימודיהם הורשעו ע"י ועדת המשמעת לא יוכלו להיכלל ברשימת המצטיינים.

