תקנון לימודים-המכון לאמנויות תל-חי
בתקנון המכון לאמנויות ,מפורטים הנהלים הרלוונטיים ללימודי הסטודנט .עדכונים
שיערכו בתקנון לאחר פרסומו הם חלק בלתי נפרד ממנו ויובאו לידיעת הסטודנטים
באתר המכללה .התקנונים המפורסמים מחייבים את כל תלמידי המכון לאמנויות תל-חי.
מתכונת הלימודים
במכון פועלות המחלקה לקרמיקה ,המחלקה לאמנות פלסטית והמחלקה לצורפות.
במסגרת מסלולי הלימודים במחלקות השונות לומדים תלמידי מסלול ותלמידי חוץ.
הקורסים במחלקות השונות מתנהלים במתכונת סמסטריאלית :סמסטר סתיו (א')
וסמסטר אביב (ב') .כן נלמדים קורסים במתכונת שנתית (ש') .משך הלימודים המקובל
ללימודי תעודה במכון לאמנויות הוא שלוש שנים.
לימודי תעודה מתנהלים בשיטת צבירה לפיה כל קורס הינו בעל משקל בנקודות זכות
(נ"ז) .כדי לקבל תעודה ,על הסטודנט לצבור מספר קבוע של נקודות זכות בתוכנית בה
הוא לומד .תנאי הקבלה ,תוכניות הלימודים והנהלים המפורטים בתקנון זה ,מחייבים
את הסטודנט במהלך כל לימודיו.
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
תיק עבודות

בתהליך הקבלה יתבקשו המועמדים להציג תיק עבודות (בין  7-10עבודות) אשר מייצג
את יכולותיהם בכל תחום יצירתי.
מסמכים

על המועמדים להציג מסמכים המעידים על השכלה (בגרות/קורסים/השתלמויות
וכדומה) וקורות חיים בדגש על ניסיון וקשר לתחום האמנות ו/או העיצוב.
דרישת עברית

נדרש ידע בעברית  -ציון של  110בבחינת יע"ל או מעבר בהצלחה מכינת עברית
במסגרת מכינות תל חי ובתנאי שציון היע"ל הינו  75לפחות (חל על מועמדים ששפת
האם שלהם אינה עברית ,ושפת ההוראה בבית הספר התיכון בו למדו לא הייתה
עברית) ועדת הקבלה עשוייה להחליט במקרה של ציון נמוך מהנדרש על קבלה על
תנאי.
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ראיון אישי

בתום תהליך ההרשמה ועם השלמת כל הנדרש ,המועמדים יוזמנו לראיון אישי הכולל
הצגת תיק העבודות.
שילוב אקדמי

שילוב אקדמי  -מסלול המשלב לימודים במכון לאמנויות באחת מהמחלקות ,במקביל
ללימודים לתואר ראשון במכללה האקדמית תל-חי.
קבלה ללימודים באקדמיה ובמכון לאמנויות מחייבת עמידה בתנאי הקבלה של החוגים
השונים.
מעמד מיוחד

מועמדים למסלול שילוב אקדמי שאינם עומדים בתנאי הקבלה לחוג ללימודים רב
תחומיים יוכלו להתקבל ללימודים בשנה הראשונה בסטאטוס של "מעמד מיוחד".
במסגרת מעמד זה ילמד הסטודנט את תכנית הלימודים המלאה ובנוסף קורסי אנגלית.
לאחר שנה מלאה בה נצברו  20נ"ז לפחות בציון ממוצע של  70ומעלה ,יוכל הסטודנט
לעבור לסטאטוס של תלמיד מן המניין ,בכפוף להחלטת ועדת המעקב של החוג
ללימודים רב תחומיים.
מעמד מיוחד הינו מעמד הניתן לתלמיד שלא מן המניין ,המתקבל למכללה בכפוף
להחלטת ראש החוג  /ועדת הקבלה ובתנאים אשר ייקבעו על ידם.
משך הזמן במעמד זה ייקבע ע"י ראש החוג  /ועדת הקבלה ,אך לא יעלה על שנה
אקדמית מלאה (סמסטר אחד לכל הפחות או שנה אחת לכל היותר) .סטודנט במעמד
זה אינו זכאי למלגות המכללה וזכאות למעונות תיבחן עבורו על בסיס מקום פנוי
במעונות ,במועד סיום ההרשמה למעונות.
מעבר למעמד תלמיד מן המניין

בתום התקופה במעמד מיוחד תבדוק ועדת המעקב החוגית האם התלמיד רשאי לעבור
למעמד תלמיד מן המניין .מעבר זה מותנה במילוי התנאים שפורטו בהודעת הקבלה של
המועמד בעת קבלתו ללימודים .המעבר ממעמד מיוחד למעמד תלמיד מן המניין ,בכפוף
לתנאים והחלטות המכללה ,מותנה בעמידה בתנאים שנקבעו על ידי ראש החוג עם
קבלת התלמיד במעמד זה .למען הסר ספק אין למכללה האקדמית תל-חי כל התחייבות
להעביר תלמיד במעמד מיוחד למעמד תלמיד מן המניין והיא רשאית ,על-פי שיקולה
הבלעדי ,להפסיק את לימודיו במכללה בתום תקופת המעמד המיוחד.
עם המעבר למעמד תלמיד מן המניין יוכרו הלימודים שהשלים התלמיד בהצלחה
במסגרת לימודיו כ"תלמיד במעמד מיוחד" לצורך השלמת לימודיו לתואר במכללה.
שומע חופשי

שומע חופשי הוא מי שלומד קורס אחד או יותר במסגרת מסלול הלימודים במחלקות
השונות במכון אך אינו תלמיד מסלול של המכון לאמנויות .שומע חופשי נרשם לקורס,
משלם עליו ורשאי למלא את כל הדרישות להשלמתו ובסופו לקבל גיליון ציונים רשמי.
עם זאת הוא אינו נמנה עם תלמידי המסלול.
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קבלת פטור והכרה בלימודים קודמים

פטור מקורסים על בסיס לימודים קודמים או הכרה בנ"ז ינתן באישור מנהל המכון
לאמנויות ,ורק למי שהשלימו את לימודיהם וקיבלו תעודה המעידה על כך ממוסד מוכר
ב  7שנים הקודמות להגשת הבקשה לפטור .ציוני קורסים שעבורם ניתן פטור לא
יחושבו בממוצע הציונים של הסטודנט ,בכל פנייה לבקשת פטור או הכרה על הסטודנט
להציג סילבוסים וגיליון ציונים של הקורסים הרלוונטים לבקשה חתומים בחתימת מקור
ע"י המוסד שבו נלמדו.
מערכת שעות

בתחילת השנה תשובץ לכל סטודנט מערכת הקורסים אותם הוא מחוייב ללמוד במהלך
שנת הלימודים.
המערכת תהיה זמינה "בפורטל הסטודנט" לאחר תשלום המקדמה וחתימה על הסדר
תשלום שכר לימוד למכון לאמנויות.
שיבוץ לקורסי בחירה

סטודנט בשנה ב' או ג' ,ישתבץ באופן עצמאי לקורסי הבחירה באמצעות מערכת
הרישום ב"פורטל הסטודנט" .הודעה על פתיחת חלונות הזמן לשיבוץ הקורסים תישלח
מראש לסטודנטים.
על הסטודנט מוטלת האחריות לבדוק שמערכת לימודיו אכן עונה על דרישות המסלול
במחלקה בה הוא לומד.
פריסת לימודים

סטודנט יוכל לבקש פריסת לימודים במסלול לעד  6שנים ,אישור על פריסה ינתן ע"י
מנהל המכון לאמנויות.
צבירת נקודות זכות לתעודה

במהלך לימודיו יצבור סטודנט נקודות זכות באמצעות עמידה במטלות הקורסים
בהצלחה ,עד לצבירה של מלוא נקודות הזכות הנדרשות לקבלת התעודה.
שינויים במערכת השיעורים

שינויים במערכת השיעורים בקורסי בחירה בלבד ,ניתן יהיה לערוך במהלך ימי השינויים
כפי שיפורסמו ע"י המכון וכפי שמופיעים בלוח השנה המכללתי.
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
רכזת המכון ומנהל המכון להיכרות ולמידה בנוגע להתנהלות.
מעקב אחר עמידה בדרישות הלימודים

באחריות הסטודנט לבדוק כי הוא עומד בכל דרישות המחלקה; בתום כל סמסטר עליו
לוודא כי עמד בכל מטלות הקורסים כפי שהוגדרו וציוניו מעודכנים בגיליון הציונים.
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תנאי מעבר

בתום כל סמסטר תיבדק ההתקדמות של הסטודנט על פי ציוניו ועל פי הקף כישלונותיו,
אם היו .סטודנט שנכשל ב  3קורסים או יותר לא יוכל להמשיך את לימודיו .הסטודנט
ידרש לחזור על שנת הלימודים או על הקורסים הספציפיים בהם נכשל בהתאם
להחלטת מנהל המכון.
הפסקת לימודים ביוזמת המכון
אי עמידה בתנאי מעבר של המסלול

עשוייה לגרור הפסקה של לימודי הסטודנט או השעיית הסטודנט מלימודים עד למילוי
תנאי המעבר כפי שיקבע מנהל המכון.
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 תחילת שנת הלימודים
לא יורשה להיכנס לשיעורים ,במידה ולא ישלם מקדמת שכר לימוד עד לתום תקופת
השינויים יחשב ע"י המכון כמי שפרש מלימודים ומעמדו ישתנה לסטודנט לא פעיל.
הפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט
בכל מקרה שבו סטודנט מחליט על הפסקת לימודים ,עליו לשלוח הודעה בכתב
למזכירות המכון .סטודנט המבקש לפרוש מלימודיו יוזמן לשיחה אצל ראש המכון.
תאריך ההודעה בכתב או בדוא"ל יהווה את התאריך הקובע לחישוב תשלומי שכר
הלימוד של הסטודנט כמפורט בתקנון שכר הלימוד ,בעת עדכון בקשת הפרישה ע"י
מזכירות המכון ,תחסם הגישה לשירותים המקוונים.
סטודנטים בשילוב האקדמי שיפסיקו לימודיהם במכון לאמנויות – המשך לימודיהם
באקדמיה אינו מובטח אוטומטית .דיון בעניינם יתקיים בוועדת המעקב החוגית.
חזרה ללימודים לאחר הפסקה

על סטודנט המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה של שנה אקדמית ויותר ,לעבור
הליכי הרשמה רגילים ,כולל תשלום דמי הרשמה כנהוג .אם התקופה שבין תחילת
לימודיו של הסטודנט לחידושם אינה עולה על  7שנות לימוד ,יוכל סטודנט לחזור
ללימודים להשלמת התעודה ,הקורסים שאותם למד לפני הפסקת לימודיו יוכרו לצורך
המשך לימודיו ובתנאי שציוניו בהם אינם נופלים מהציון הנדרש על ידי שנתון המסלול.
מנהל המכון 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 התעודה לא יאוחר מ  4שנים מתחילת
לימודיו .סטודנט בפריסת לימודים חייב לסיים את לימודיו לא יאוחר מ  6שנים מתחילת
לימודיו.
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סטודנט שסיים את כל חובותיו יהיה זכאי לקבלת תעודת בוגר המכון לאמנויות–מדריך
לאמנות בקהילה.
ציונים

ציון עובר במכון בכל הקורסים הינו  .56המכון רשאי לדרוש ציון גבוה יותר בקורסים
בהם יראה לנכון ויפרסם דרישה זאת בהתאם .לכל סטודנט במכון ייקבע ציון בקורסים
בסוף כל סמסטר.
בתום לימודיו ייקבע לכל סטודנט ציון ממוצע משוקלל של ציוניו במקצועות שבתכנית
הלימודים.
סטודנט שהשלים את תכנית לימודיו וממוצע ציוניו המשוקלל הוא לפחות  ,65זכאי לקבל
תעודה .המחלקה רשאית לדרוש ציון גבוה מזה בתכנית הלימודים כולה או בחלק ממנה.
זכאות לתעודה

קבלת הזכאות מותנית בסיום כל חובותיו האקדמיים והמנהלתיים של הסטודנט לרבות
שכר לימוד וספריה .בתום בדיקת חובות אלו יופק עבור הסטודנט אישור רשמי.
הצטיינות מחלקתית

תעודת מצטיין מחלקתי תינתן למקסימום  2סטודנטים בעלי ממוצע הציונים הגבוה
ביותר במחלקה ובנוסף בהסתמך על תרומתם למחלקה כפי שיומלץ ע"י רכז המחלקה.
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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