תקנון המכללה האקדמית תל-חי – תשע"ט
סטודנטים יקרים,
בתקנון תמצאו מידע על אודות המכללה האקדמית תל-חי (להלן :המכללה) ,על הרכב מוסדותיה,
כללי הלימוד בה ונהליה.
הלימודים במכללה האקדמית תל-חי מתנהלים בשני קמפוסים :הקמפוס המערבי ,בו מרוכזת
הפקולטה למדעים וטכנולוגיה ,והקמפוס המזרחי ,בו נמצאת הפקולטה למדעי החברה והרוח.
בעת הכנת תכנית הלימודים ייעשה מאמץ לאזן בין הלימודים בשני האתרים ,אך התכנית הסופית
כפופה לצרכי המכללה ולאילוציה.
המכללה רשאית להכניס שינויים בתכניות הלימוד ,בתקנון בכללים והנהלים השונים .כל שינוי
שייעשה במרוצת השנה יחול על כל הסטודנטים או על חלקם ,על פי העניין ,מיום פרסומו ,בלי
שתוטל אחריות או חבות כלשהי על המכללה בקשר לכך.
המכללה תפרסם לידיעתכם הסטודנטים כל שינוי שעליו תחליט ,כולל שינויים במערכות
הלימודים שעליהם יוחלט לאחר פרסום תקנון המכללה .הפרסומים ייעשו באמצעים השונים
העומדים לראשותה .האחריות על המעקב אחר שינויים אלו והכרתם מוטלת עלכם הסטודנטים.
מוסדות המכללה רשאים לקבל החלטה על הפעלה חלקית של המכללה או על סגירתה לחלוטין
במהלך שנת הלימודים ועל ביטול שירות ,חוג או יחידה כלשהם לתקופה כלשהי ,מחמת נסיבות
בלתי צפויות או אילוצים ענייניים או תנאים מיוחדים שאינם תלויים במכללה ,שיימנעו את
המשך פעילותה הסדירה של המכללה ואת ביצוע תוכניותיה .לא תהיה בקבלת החלטה כזו הפרת
התחייבות כלשהי של המכללה כלפי הסטודנטים.
אם יחולו שינויים בתכנית הלימודים וברשימת השיעורים ,ואם יבוטלו קורסים שמספר הנרשמים
אליהם קטן מהנדרש ,תודיע על כך המכללה על התוצאות הנובעות מכך מבעוד מועד.
באחריותכם הסטודנטים לעיין בתקנון ולקרוא היטב את הוראותיו והנחיותיו ואת ההנחיות
המפורסמות לסטודנטים מעת לעת ,אלו הכלליות של המכללה האקדמית תל-חי ואלו הפרטניות
של החוגים בהם הנכם לומדים.
מטעמי נוחות נוקט התקנון לשון זכר בלבד.
באיחולי שנת לימודים פורייה,
רעיה גל,ראש מינהל לימודים
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תקנון לימודים כללי לתואר ראשון
בתקנון המכללה ,המתפרסם בשנתון המכללה אחת לשנה ,מפורטים עיקרי הנהלים הרלוונטיים ללימודי
הסטודנט .עדכונים שיערכו בתקנון לאחר פרסומו הם חלק בלתי נפרד ממנו ויובאו לידיעת הסטודנטים
באמצעים שונים ויפורסמו באתר המכללה .התקנונים המפורסמים באתר המכללה מחייבים את כל סטודנטי
המכללה האקדמית תל-חי.
הקורסים במכללה מתנהלים במתכונת סמסטריאלית :סמסטר סתיו (א') וסמסטר אביב (ב') .כן נלמדים קורסים
במתכונת שנתית (ש') ובחלק מהתכניות גם ב סמסטר קיץ (ק') .משך הלימודים המקובל ללימודי התואר
הראשון הוא שלוש שנים ,לימודי התואר הראשון מתנהלים בשיטת צבירה .כל קורס הינו בעל משקל בנקודות
זכות (נ"ז) בהתאם למקומו במערכת השיעורים של החוג .על מנת לקבל תואר ,על הסטודנט לצבור מספר קבוע
של נקודות זכות בתכנית בה הוא לומד.
תנאי הקבלה ,תוכניות הלימודים והתקנונים המפורטים בתקנון זה ובשנתונים החוגיים ,מחייבים את הסטודנט
במהלך כל לימודיו לתואר.

מתכונת הלימודים
לימודי התואר הראשון בחוגים השונים מתנהלים במסלול אחד או בשני מסלולים ,בהתאם לאופציות הקיימות
בתכנית הלימודים הנתונים ,להיצע החוגים ולאישורי המועצה להשכלה גבוהה ,בכפוף לתנאי הקבלה ולבחירת
הסטודנט :מסלול דו-חוגי ומסלול חד-חוגי .המכלל ה עושה כמיטב יכולתה לנהל מערכות מתואמות בין החוגים
בתוכניות הדו-חוגיות בקורסי החובה ,אך אין היא מתחייבת לכך .בחירת שני מסלולי הלימוד (מסלול דו-חוגי)
היא באחריות הסטודנט בלבד.
סטודנט יורשה ,באישור החוג ו/או מרכז התמיכה לסטודנטים לקויי למידה ,לפרוס את משך לימודיו לתואר
ראשון עד לארבע שנים .הארכת הלימודים מעבר לכך מותנית בקבלת אישור של ועדת ההוראה החוגית.
על סטודנט בתכנית פריסה מובנית חלות כל החובות והמחויבויות כפי שנקבעו ע"י החוג .סטודנט הבוחר
להיכנס לתכנית פריסה אישית יחתום על מסמך המאשר כי חלה עליו האחריות להתנהלותו במסגרת הפריסה
האישית.
חלק מקורסי התואר הראשון מבוססים על דרישות מיוחדות ו/או דרישות קדם ובחוגים השונים נקבעים תנאי
מעבר כלליים .החוגים רשאים לקבוע תנאי מעבר מיוחדים משנה לשנה .השלמת קורס וצבירת נקודות הזכות
שהוא מקנה ,מותנית במילוי דרישות קדם אלו .המעבר משנה אקדמית אחת לשנייה מותנה בעמידה בדרישות
המעבר של החוג ,על פי התנאים הנקבעים על ידי החוגים ומפורטים בשנתונים ובתכניות הלימודים החוגיות.
בתכניות דו חוגיות תנאי המעבר והדרישות עשויות להיות שונות מחוג לחוג ועל הסטודנט לעמוד בדרישות של
כל חוג בנפרד.
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הערכת הישגי הסטודנט נעשית בידי המרצים עם סיום הקורס על סמך עבודות ,בחינות ומטלות שונות כפי
שקבע המרצה וכפי שפרסם בסילבוס ,לרבות דרישת נוכחות .בתחילת הקורס ימסור המרצה לסטודנטים תיאור
של מהלך הקורס ,יסביר את הדרכים להערכת הישגי הסטודנט ,יציג את דרישות הנוכחות והגשת התרגילים
ויסביר את הביבליוגרפיה המלווה את הקורס.

תנאי קבלה כלליים
.1

תעודת בגרות או תעודה שוות ערך
תעודת בגרות מלאה ,או תעודה שוות ערך מחו"ל המוכרת על ידי משרד החינוך והתרבות ,או תעודת
סיום מכינה קדם אקדמית ממוסד אקדמי מוכר ,או תעודת סיום מכינה ייעודית במכללה שאושרה
במסגרת הכרה הדדית בין מכללות אקדמיות למכללה האקדמית תל-חי .מועמדים מעל גיל שלושים שאין
בידם תעודת בגרות והמעונינים ללמוד בפקולטה למדעי החברה והרוח ,יכולים ללמוד במכינה הייעודית
של המכללה האקדמית תל-חי לבני  ,30+אם יסיימוה בהצלחה יוכלו להציג את מועמדותם לחוגי
הפקולטה השונים ללא צורך בתעודת בגרות ,בהתאם לתנאי הקבלה של כל חוג.

.2

ציון בבחינה פסיכומטרית או ציון מִ צ ְָרף
ככלל ,בנוסף לתעודת הבגרות מתבססת הקבלה ללימודים במכללה האקדמית תל-חי על ציון פסיכומטרי
או על ציון מצרף .ציון ה מבחן הפסיכומטרי תקף כתנאי קבלה במשך עשר השנים לאחר מועד הבחינה.
מועמד שנבחן פעמיים במבחן הפסיכומטרי ,יובא בחשבון הציון הגבוה מבין השניים .למי שלא נבחן
במבחן פסיכומטרי ,יחושב על ידי המכללה ציון מצרף מתוך ציוני מקצועות הליבה של תעודת הבגרות
(ללא ציוני המגן) .את ציוני הבגרות ללא ציון המגן ניתן לקבל בבית הספר התיכון שבו למד המועמד ,ויש
לצרפם לערכת ההרשמה המוגשת למכללה ,בני  30+פטורים מהצורך בהצגת ציון פסיכומטרי או ציון
מצרף ,עליהם להציג תעודת בגרות או מסמך חלופי מוכר ולעמוד בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).
מי שלמד בבית-ספר תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית נדרש לעמוד גם בבחינת ידע בעברית (יע"ל).
בחינת  – S.A.T.ציון הבחינה ניתן להמרה כמקביל לציון הבחינה הפסיכומטרית .חישוב זה ייעשה על ידי
המכללה .יש לצרף לטופסי ההרשמה אישור על ציון הבחינה.

.3

ציון בבחינת ידע בעברית
על כל המועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ,או שנרשמו למכללה ללא ציון
פסיכומטרי וששפת ההוראה בבית הספר התיכון שבו למדו לא הייתה עברית ושלא למדו לימודים על-
תיכוניים אחרים בעברית ,מוטלת החובה להיבחן בבחינת יע"ל (ידע בעברית) ,שהיא חלק מן הבחינה
הפסיכומטרית .ניתן להיבחן בבחינה זו בנפרד .על מנת להתקבל ללימודים בפקולטה למדעים על
המועמד להשיג ציון של  86ומעלה ,על מנת להתקבל ללימודים בפקולטה למדעי החברה והרוח על
המועמד להשיג ציון של  110ומעלה .המכללה מ קיימת במהלך הקיץ מכינת עברית לבעלי ציון יע"ל –75
 ,109והעמידה בדרישותיה מאפשרת קבלה ללימודים.
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בנוסף ,כל הסטודנטים שציונם בבחינת היע"ל עומד בדרישות הקבלה אך נמוך מ 120-חייבים בלימוד
הקורס "הבעה ורטוריקה בעברית" במהלך שנה א' ללימודיהם .הקורס מקנה  2נקודות זכות אקדמיות,
הסטודנטים הנ"ל חייבים ברישום לקורס ,בעלות הקורס ובדרישותיו לרבות חובת נוכחות.
לסטודנט שמורה הזכות להציג במהלך שנה א' ללימודיו שיפור בציון יע"ל המקנה פטור ,במקרה זה
יוענק לו פטור מהשתתפות בקורס ,אך עדיין יחויב בעלותו ,סטודנט לא יוכל לעבור לשנה ב' ללא רמת
פטור בעברית ,לא ניתן לגרור חובה זו מעבר לשנה אחת.
.4

ציון בשפה האנגלית
כל סטודנט במכללה האקדמית מחויב ללמוד אנגלית כשפה זרה ,פרט למי שסווג לרמת פטור באנגלית.
רמת הסטודנט בידיעת השפה האנגלית נקבעת בעת ההרשמה למכללה ,על-פי ציון האנגלית
בפסיכומטרי ,כל מועמד ללימודים במכללה שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב לעבור מבחן למיון רמתו
באנגלית (אמי"ר או אמיר"ם) תוצאות מבחן מיון זה יקבעו את רמתו באנגלית .הציון הנדרש לקבלה
ללימודים הוא  85לפחות במבחן אמיר"ם/ציון אנגלית בפסיכומטרי או  185לפחות במבחן אמי"ר ,בחלק
מן החוגים תיתכן דרישה לרמת אנגלית גבוהה יותר ,שתפורסם בתנאי הקבלה של החוג.
מועמד עם ציון מתחת ל –  ,85/185ובתנאי שהציון עומד בדרישת החוג ,יתקבל למכללה על תנאי
לסיים בהצלחה רמת טרום בסיסי עד סוף שנה א' ,אחרת לימודיו במכללה יופסקו.
בנוסף ,כל הסטודנטים במכללה נדרשים להגיע לרמת פטור באנגלית טרם הרישום לסמינריונים ו/או
לעבודות הגמר .רישום לסמינריון ו/או לעבודות הגמר לא יתאפשר ללא רמת פטור באנגלית

סיווג רמות אנגלית על-פי ציון האנגלית בפסיכומטרי /תוצאות מבחן אמי"ר/ם
ציון אנגלית בפסיכומטרי או

רמת אנגלית

ציון בבחינת אמי"ר

ציון בבחינת אמיר"ם
50-69

150-169

טרום בסיסי א'

70-84

170-184

טרום בסיסי ב'

85-99

185-199

בסיסי

100-119

200-219

מתקדמים א'

120-133

220-233

מתקדמים ב'

 134ומעלה

 234ומעלה

פטור מלימודי אנגלית

 .5תנאים נוספים
בחלק מהחוגים ייתכן ויידרשו תנאים נוספים כגון בחינת כניסה חוגית ,ראיון קבלה או הגבלת גיל.
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בנוסף לעיל יוכלו להתקבל למכללה המועמדים הבאים:


בחוגים מסויימים בפקולטה למח"ר ניתן להתקבל על בסיס ציון ממוצע בבגרות כפי שייקבע בתנאי
הקבלה של החוג ,מתקבלים אלו יידרשו לעמוד בדרישות השפה (אנגלית ועברית).



בעלי לימודים אקדמיים קודמים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה שצברו לפחות  24נקודות זכות אקדמיות
במסגרת לימודי תואר ,בממוצע החוגי הנדרש ( בחלק מהחוגים תיתכן דרישה למספר נ"ז גבוה יותר) .לא
ניתן להתקבל ללימודים על סמך נקודות זכות שנצברו כשומע חופשי.
מועמד המבקש להתקבל למכללה על סמך לימודים קודמים במוסד אחר להשכלה גבוהה יגיש,
עם הרשמתו ,גיליון ציונים רשמי מהמוסד שבו למד .באישור יפורטו תחומי הלימוד ,היקפם
וציוניהם .אם המוסד אינו בארץ ,יש לוודא כי הוא מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בארץ
או האגף להערכת תארים במשרד החינוך ,כמוסד לימוד אקדמי לצורך המשך לימודים בארץ.
ועדות הקבלת של החוגים שבהם מבקש המועמד ללמוד יחליטו ,על סמך נתוניו ומסמכיו ,האם יכול
המועמד להתקבל לחוג ובאילו תנאים וכן ,על מידת ההכרה בלימודיו הקודמים.



בעלי תואר מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל.



הנדסאים מתחום רלוונטי לתחום הלימודים לתואר (כפי שיפורטו בתנאי הקבלה החוגיים) אשר עומדים
בממוצע הנדרש ובתנאים נוספים המוגדרים בידי החוגים.

מעמד מיוחד
מעמד מיוחד הינו מעמד הניתן ,במקרים מיוחדים וחריגים ,לסטודנט שלא עומד בתנאי הקבלה ואינו יכול
להתקבל כסטודנט מן המניין ,קבלה למכללה במעמד זה כפוף להחלטת ראש החוג  /ועדת הקבלה ובתנאים
אשר ייקבעו על ידם ,סטודנט במעמד מיוחד לומד במסגרת תכנית לימודים מובנית שתיקבע לו על ידי ראש
החוג וחייב בכל החובות האקדמיות ,משך הזמן במעמד זה לא יעלה על שנה אקדמית מלאה אחת ,בתום
התקופה במעמד מיוחד תבדוק ועדת המעקב החוגית האם הסטודנט רשאי לעבור למעמד סטודנט מן המניין.
מעבר זה מותנה במילוי התנאים שפורטו בהודעת הקבלה של המועמד בעת קבלתו ללימודים .למען הסר ספק,
אין וועדת המעקב החוגית מחויבת להעביר סטודנט במעמד מיוחד למעמד סטודנט מן המניין והיא רשאית ,על-
פי שיקולה הבלעדי ,להפסיק את לימודיו במכללה בתום תקופת המעמד המיוחד.
עם המעבר למעמד סטודנט מן המניין יוכרו הלימודים שהשלים הסטודנט בהצלחה במסגרת לימודיו כ"סטודנט
במעמד מיוחד" לצורך השלמת לימודיו לתואר במכללה.

בקשה לדיון חוזר בבקשת קבלה וערעור על אי-קבלה
מועמד שקיבל הודעת אי -קבלה ושיפר את נתוניו ,רשאי לבקש דיון חוזר בעניינו .עליו לצרף מסמכים רשמיים
המעידים על שינוי בנתוניו .קבלתו תידון בכפוף למספר המקומות הפנויים בחוג המבוקש.
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שומעים חופשיים
שומע חופשי הוא מי שלומד באקדמיה קורס אחד או יותר שלא במסגרת תכנית לתואר ,בקורסים הפתוחים
לשומעים חופשיים.
שומע חופשי נרשם לקורס ,משלם עליו ורשאי למלא את כל הדרישות להשלמתו ,להיבחן בסופו ולקבל גיליון
ציונים רשמי .עם זאת הוא אינו נמנה עם סטודנטי המכללה לתואר.
שומע חופשי ישלם שכר ל ימוד על כל נקודת זכות שילמד ,למעט קורסי אנגלית שהתשלום עליהם שונה ,על פי
הפירוט בתקנון שכר הלימוד .שומע חופשי יוכל לצבור לא יותר מ 14-נ"ז בשנה.

קבלת פטור והכרה בלימודים קודמים
פטור מקורסים אקדמיים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים או הכרה בנ"ז ינתן רק בלימודי תואר ראשון
באישור ועדת ההוראה החוגית ,ורק למי שהשלימו את לימודיהם וקיבלו תעודה המעידה על כך ממוסד אקדמי
מוכר ב  7שנים הקודמות להגשת הבקשה לפטור ,כל זאת ע"פ נוהל הכרות ופטורים על פיו פועלות הועדות
החוגיות.
פטור מקורסים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים או הכרה בנ"ז יינתן באישור ועדת ההוראה החוגית.
הפטור יינתן בהיקף של לא יותר משלושים נ"ז אקדמיות ,ורק לגבי קורסים הרלוונטיים לתכנית הלימודים של
הסטודנט ,לא יינתן פטור ממקצועות יסוד של התכנית האקדמית.
ציוני קורסים שעבורם ניתן פטור לא יחשבו בממוצע הציונים של הסטודנט ,לא יינתן פטור על לימודים
שנלמדו  7שנים ויותר לפני תחילת הלימודים האקדמיים.
בכל פנייה לבקשת פטור או הכרה על הסטודנט להציג סילבוסים וגיליון ציונים של הקורסים הרלוונטים לבקשה
חתומים בחתימת מקור ע"י המוסד שבו נלמדו.

רישום לקורסים
כל סטודנט י ירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שבכוונתו להשתתף בהם ,גם אם יבצע לאחר מכן שינויים
במערכת בימים המיועדים לכך ('ימי השינויים') .מערכת לא מלאה תדרוש אישור ראש החוג .בחלק מהחוגים
השיבוץ לקורסי החובה יעשה בצורה מרוכזת ע"י הרכזת.
הסטודנט ירשם באופן עצמאי לקורסי הבחירה באמצעות מערכת הרישום לקורסים בפורטל הסטודנט ובתנאי
שהסדיר את כל חובותיו הכספיים למכללה וחתם על הסדר תשלום במועד ההרשמה לקורסים .הודעה על
פתיחת חלונות הזמן לשיבוץ הקורסים תישלח לסטודנטים באמצעות פורטל הסטודנט.
באחריות הסטודנט לוודא בסמוך לתם תקופת השינויים כי כל הקורסים שאליהם נרשם אכן מופיעים במערכת
השעות וברשימת השיעורים שלו .קורס שלא יהיה רשום במערכת של הסטודנט לא יחשב לו גם אם השתתף
בו ,הסטודנט לא יוכל להיבחן בקורס שלא היה רשום אליו.
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על הסטודנט מוטלת האחריות לבדוק שמערכת לימודיו אכן עונה על דרישות האקדמיות בחוגים שאליהם
נרשם ,ושהיא תואמת את התקנות והחובות החוגיים והמכללתיים.
רישום לקורסים חוזרים
על מנת לשפר ציונים יתאפשר בתקופת השינויים בלבד .חזרה על קורס מחייבת עמידה במלוא המטלות מחדש
ובעלויות הכספיות שלו.
רישום לקורסים בעלי חפיפת זמנים
יתאפשר באישור ראש החוג באמצעות מזכירות החוג.
שינויים במערכת השיעורים
ניתן לערוך במהלך ימי השינויים כפי שיפורסמו ע"י המכללה וכפי שמופיעים בלוח השנה המכללתי.
הסרת קורס שנתי ממערכת הלימודים אפשרית בימי השנויים של סמסטר א' בלבד ,אין כל אפשרות להסיר
קורס שנתי בימי השינויים שבתחילת סמסטר ב' .על כן ,גם אם בחר הסטודנט שלא להשתתף בפועל בשיעורי
אותו קורס בסמסטר ב' ,יהיה עליו לשלם את עלותו במלואה.
הסרת קורסי חובה ממערכת הלימודים במהלך תקופת שינויים אינה אפשרית ,לא ניתן גם להסיר קורסים
שסכום נקודות הזכות עבורם עולה על .6
המערכת של הסטודנט בתום תקופת השינויים תהייה הבסיס לחישוב שכר הלימוד השנתי שלו.
לאחר תום תקופת השינויים תסגר מערכת השיבוצים בפורטל הסטודנט ולא יתאפשר לבצע שינויים.
במקרים חריגים יוכל סטודנט לפנות בתקופת זמן קצובה שתפורסם מראש לועדה לשינויים חריגים.

ימי הכרות וכנסי שנה א'
כל סטודנט חדש יוזמן לכנס הכרות לסטודנטים שנה א' ביום שנקבע לשם כך ושעליו תמסר לו הודעה מראש.
ההשתתפות בכנס היא חובה חשובה ומשמעותית לסטודנטים חדשים .במסגרת הכנס יקבל הסטודנט הסבר
על מבנה תכנית הלימודים ,יפגש עם מזכירות החוג וראש החוג להיכרות ולמידה בנוגע להתנהלות.

נקודות זכות עודפות ואחסון קורסים
ס טודנט רשאי ללמוד נקודות זכות עודפות אך יידרש במעמד סגירת התואר להחליט על איזה קורסים הוא
מוותר על מנת לסגור את התואר עם מס' נקודות הזכות הנדרש בתכנית ,סטודנטים מצטיינים יוכלו באישור
ראש החוג ללמוד עד  6נ"ז מעבר לנדרש להשלמת התואר ,כלימודי העשרה ללא תשלום .נוהל נקודות עודפות
למצטיינים עומד לרשות המעוניינים במזכירויות החוגים.
אחסון קורסים הינו צבירת נקודות זכות לתואר שני במהלך לימודי התואר הראשון מקורסים מתוך התכניות
לתואר שני במכללה ע"פ רשימה קבועה מראש ,קורסים אלו לא יופיעו בגיליון הציונים של הסטודנט ולא
ישוקללו לממצוע שלו לתואר,מידע בנושא זה יימצא במזכירויות החוגים.
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מעקב אחר התקדמות
באחריות הסטודנט לבצע מעקב על מצב התקדמותו בהתאם לתכנית הלימודים של החוג המוצגת בשנתון
החוג ,על הסטודנט חלה האחריות לבדוק בתום כל סמסטר כי כל ציוניו מעודכנים בגיליון הציונים וכי עמד בכל
מטלות הקורסים כפי שהוגדרו ,לא יעודכנו ציונים עבור הסטודנט שלא נמסרו למדור בחינות ע"י המרצה במהלך
השנה האקדמית הרלוונטית ללימודי הקורס ע"י הסטודנט ובהתאם לתקנון

תנאי מעבר מכללתיים וחוגיים
בתום כל סמסטר תיבדק ההתקדמות של הסטודנט על פי ציונו המצטבר המשוקלל (המתחשב
במרכיב היחסי שנקבע לפי נקודות הזכות של כל קורס) ,ועל פי הקף כישלונותיו ,אם היו .סטודנט
שהממוצע המצטבר המשוקלל של ציוניו בסוף הסמסטר נמוך מדרישות החוג ,או שלא עמד בדרישות
החוג למעבר משנה אקדמית אחת לשניה ,או שלא עמד בדרישות הקבלה כפי שנקבעו לו במדור
רישום וקבלה יועבר עניינו לדיון בוועדת המעקב אשר תקבל החלטה בנוגע להמשך לימודיו בחוג.

הפסקת לימודים ביוזמת המכללה  /השעייה מלימודים
כשלון חוזר בקורס חובה חוגי
יגרור הפסקת לימודי הסטודנט בחוג .ראש החוג רשאי לקבלו מחדש ללימודים ,בתנאים שיקבע החוג,
אם יעבור את הקורס בהצלחה במוסד אקדמי מוכר אחר .ועדת ההוראה של החוג רשאית לקבוע את
מספר הקורסים עליהם רשאי סטודנט לחזור במהלך הלימודים לתואר בעקבות כשלון.
אי עמידה בתנאי קבלה
תגרור הפסקת לימודים
אי עמידה בתנאי מעבר חוגיים
עשוייה לגרור הפסקה מיידית של לימודי הסטודנט או השעיית הסטודנט מלימודים עד למילוי תנאי
המעבר כפי שקבע החוג .הועדה רשאית לתת הזדמנות נוספת להמשך הלימודים על פי תכנית
סמסטריאלית אישית ותנאים שיקבעו על ידי הועדה וראש החוג .בתום הסמסטר תיבדק התקדמותו
של הסטודנט על פי הקריטריונים שלעיל ,ותתקבל החלטה בהתאם.
אי תשלום מקדמה לשנה עוקבת
במעבר משנה לשנה מתבקש הסטודנט לשלם מקדמת שכר לימוד לשנה העוקבת על מנת להבטיח
את המשך לימודיו .סטודנט שלא ישלם מקדמה עד לתו ם תקופת השינויים יחשב ע"י המכללה כמי
שפרש מלימודים ומעמדו ישתנה לסטודנט לא פעיל.
אי התאמה לתכנית
בחלק מה חוגים בהם מתקיימת התנסות מעשית  /לימודים קליניים וכד' ,ואשר בהם נערכות הערכות שאינן
קוגניטיביות על ידי מי שמנחה  /מדריך באותן התנסויות ,ייתכן שתינתן הערכה שאינה קוגניטיבית על ידי מדריך
 /מנחה בעל מקצוע שתכלול בין היתר את רמת התאמתו של סטודנט להמשך לימודים בתחום.
על בסיס הערכה כזו ולאחר אישור ראש החוג ,עשוייה ועדת יעוץ ומעקב חוגית להמליץ על הפסקת לימודים.
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הפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט
בכל מקרה שבו סטודנט מחליט על הפסקת לימודים ,עליו למלא טופס הודעה על הפסקת לימודים
ולהעבירו למזכירות החוג .סטודנט המבקש לפרוש מלימודיו יוזמן לשיחה אצל ראש החוג.
תאריך ההודעה בכתב יהווה את התאריך הקובע לחישוב תשלומי שכר הלימוד של הסטודנט כמפורט
בתקנון שכר הלימוד ,בעת עדכון בקשת הפרישה ע"י מזכירות החוג ,תחסם הגישה לשירותים המקוונים
המכללתיים ולא תתאפשר היבחנות לאחר פרישה.

חזרה ללימודים לאחר הפסקה
על סטודנט המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה של שנה לפחות לעבור הליכי הרשמה רגילים ,כולל תשלום
דמי הרשמה כנהוג .אם התקופה שבין תחילת לימודיו לחידושם אינה עולה על  7שנות לימוד ,יוכל סטודנט
לחזור ללימודים להשלמת התואר ,הקורסים שאותם למד לפני הפסקת לימודיו יוכרו לצורך המשך לימודיו
בהתאם לנוהל הכרות ופטורים ובתנאי שציוניו בהם אינם נופלים מהציון הנדרש על ידי החוג.
ראש החוג ע"פ שיקול דעתו רשאי לחייב את הסטודנט לחזור על קורסים שכבר קיבל עליהם ציון עובר,
וכן לחייבו ללמוד השלמות שונות לקראת חזרתו ללימודים .

סיום לימודים
על סטודנט לסיים את כל חובותיו ללימודי התואר לא יאוחר מ  6שנים מתחילת לימודיו .סטודנטים בתכנית
פריסה של המרכז ללקויות למידה וסטודנטים בתכניות לאנשים עובדים יוכלו לסיים לימודיהם לא יאוחר מ 7
שנים מתחילת הלימודים לתואר.

ציון גמר
לכל סטודנט במכללה ייקבע ציון בקורסים ,ציון עובר מכללתי בכל הקורסים הנו  ,56החוג רשאי לדרוש ציון
גבוה יותר בקורסים בהם יראה לנכון ויפרסם דרישה זאת בשנתון החוגי.
בתם לימודיו ייקבע לכל סטודנט ציון גמר ע ל בסיס הממוצע המשוקלל של ציוניו במקצועות שבתכנית הלימודים
החוגית.
סטודנט שהשלים את תכנית לימודיו וממוצע ציוניו המשוקלל הוא לפחות  ,65זכאי לקבל תואר .הפקולטה או
החוג רשאים לדרוש ציון גמר גבוה מזה בתכנית הלימודים כולה או בחלק ממנה לרבות מוקד,מקבץ ,מסלול,
אשכול ,חטיבה וכו' ו /או קורס או שילוב בין שני קורסים ,בתכניות דו חוגיות ייתכן ויהיה שוני בין הדרישות של
כל חוג ועל הסטודנט לעמוד בחובות כפי שנקבעו בכל אחד מהחוגים.

זכאות לתואר
סטודנט שסיים את חובות לימודיו יגיש בקשה לחוג באמצעות פורטל הסטודנט לקבלת זכאות לתואר בקשה זו
תוגש עד למועד הגשת הבקשות המפורסם בלוח השנה המכללתי באתר המכללה .מועד הזכאות יקבע על פי
המועד בו עודכן הציון האחרון בתכנית התואר קבלת הזכאות מותנית בסיום כל חובותיו האקדמיים והמנהלתיים
של הסטודנט לרבות שכר לימוד וספריה והופק עבורו אישור רשמי.
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סטודנט שלא יבצע תהליך בקשת זכאות לתואר עד למועד שנקבע ל א יוכל לקבל תעודת בוגר בטקס שיתקיים
באותה שנה ,לאחר קביעת הזכאות לתואר והפקת הגיליון הסופי לא ניתן לבקש שיעשו בהם שינויים והמכללה
מטעמה לא תבצע עדכון בפרטים אישיים,בקורסים ובציונים.

הצטיינות
תעודת בוגר "בהצטיינות" תוענק ל 10%-מבוגרי החוג העומדים בקריטריונים שלהלן :בעלי ממוצע הציונים
הגבוה ביותר בחוג ,בעלי ציון ממוצע מ 85 -ומעלה ,שלמדו לפחות שני שליש מהלימודים במכללה האקדמית
תל-חי ואשר סיימו את התואר לכל היותר בארבע שנים ברצף.
תעודת בוגר "בהצטיינות יתירה" תוענק ל 3% -מבוגרי החוג (מתוך כלל  10%המצטיינים) העומדים
בקריטריונים שלהלן :בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר בחוג ,בעלי ציון ממוצע מ 90 -ומעלה ,למדו לפחות שני
שלישים מהלימודים במכללה האקדמית תל-חי וסיימו את התואר לכל היותר בארבע שנים ברצף.
לצורך מתן תעודות בוגר ב"הצטיינות" ,בחוגים בהם פחות מ 5%-עונים לקריטריונים הנ"ל ,ניתן בשיקול דעת
המנל"א ,לאשר עד  10%בוגרים בהצטיינות ,לצורך מתן תעודות בוגר ב"הצטיינות יתרה" בחוג שלא יימצא אף
מועמד מתאים ניתן ,בשיקול דעת המנל"א ,לאשר מועמד אחד.
בחוגים בהם קיימות תוכניות חד חוגיות ודו חוגיות תיבחן ההצטיינות על כל מסלול בנפרד בכפוף למס' הבוגרים
ולהחלטת מנל"א ,בבחינת ההצטיינות לבוגרים בתוכניות דו חוגיות ,הציון המשוקלל הוא על ההישגים בלימודים
בשני החוגים יחד.
סטודנטים אשר במהלך לימודיהם הורשעו ע"י ועדת המשמעת לא יוכלו להיכלל ברשימת המצטיינים.

עדכון פרטים אישיים
על סטודנט לעדכן בפורטל הסטודנט כל שינוי בפרטיו האישיים ,כגון שינוי כתובת או מספר טלפון נייד למשלוח
הודעות .המכללה מעדכנת את הסטודנטים במידע חשוב באמצעות הדואר האלקטרוני ,הפורטל האפליקציה או
הטלפון הנייד .מי שלא עידכן את פרטיו ולא קיבל משום כך את הודעות המכללה ,ייחשב על ידי המכללה כמי
שקיבל את כל הודעותיה ויהיה חייב לנהוג על פיהן.
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