סטודנטים יקרים,
מידי שנה מקיימת המכללה האקדמית אחוה טקס הוקרה לסטודנטים אשר הצטיינו בשנה החולפת.
מידי שנה יאותרו  2%מכלל הסטודנטים מן המניין בכל בית ספר אשר הגיעו לממוצע הציונים הגבוה ביותר
בשנה החולפת .התהליך מבוקר ע"י ועדה הכוללת את הרקטור ,ראש בית הספר ,המנכ"ל ,דיקן הסטודנטים
ונציג מנהל .אין צורך להגיש בקשות.

לוח זמנים למצטייני תשע"ו
•

תאריך קובע לבדיקת ממוצע ציונים ,באחריות מנהל סטודנטים ,הוא6.12.17 :

•

כשבועיים וחצי לאחר התאריך הקובע יודיע משרד דיקן הסטודנטים לזכאים על זכיתם ועל מועד
הטקס.

•

הטקס צפוי להתקיים לקראת סוף סמסטר א'

שקלול ממוצע ציונים
•

ממוצע הציונים הקובע להצטיינות יהיה ציון משוקלל של כל הקורסים הכלולים בתוכנית הלימודים
של הסטודנט בשנה הקובעת כפי שהם מעודכנים במערכת עד התאריך הקובע ( ,)6.12.17למעט:
•

ציונים בקורסים שאינם מעניקים נקודות זכות.

•

סטודנט שרשום לקורס ולא למד אותו ו/או לא השלים חובותיו ,יחשב ציון הקורס כאפס
(לצרכי חישוב ממוצע) ,אלא אם:

•

הסטודנט ביטל אותו לפני המועד הקובע לחישוב ממוצע ובכפוף לנהלי המחלקה בה הוא לומד.

•

המרצה טרם העביר ציונים לכלל הסטודנטים בקורס זה.

•

באחריות הסטודנט לבדוק שכל ציוניו מהשנה שעברה הוקלדו ומוזנים כהלכה לא יאוחר מ 5-ימים לפני
המועד הקובע לחישוב הממוצע.

•

אין אפשרות להשלמה רטרואקטיבית של ציונים לאחר מועד זה ,ולא יענו פניות סטודנטים בנושא.

תנאי סף להצטיינות
•

ממוצע מינימלי להצטיינות  -ממוצע שנתי של  92לפחות (פרט לתלמידי המחלקה למדעי המחשב
שעבורם הציון המינימלי הוא  .)85במקרים בהם לא ימצא סטודנט בעל ציון  92ומעלה במחלקה או
במסלול בשנתון מסוים ,רשאית הועדה המלווה לאשר כמצטיין את בעל הממוצע הגבוה ביותר
במחלקה או במסלול לשיקול דעתה.

•
1

הסטודנט למד את כל הקורסים על פי נהלי המחלקה/מסלול/תכנית אותה הוא לומד ,בתכנית

לימודים מלאה ולא פחות מ  22נק"ז נצבר בתואר ראשון ו  10ש"ש בתואר שני .במניין הנק"ז הנצבר
לא יכללו קורסים שאינן משוקללים לממוצע.
•

הסטודנט לא עבר עבירת משמעת (לא נמצא אשם בועדת משמעת) .במקרה בו קיבל הסטודנט מכתב
אזהרה חמור ,שלא במסגרת ועדת משמעת ,נדרש אישור הועדה המלווה.

•

הסטודנט לא חזר על יותר מקורס אחד בשנה ,ולא הפסיק לימודיו במכללה טרם השלמת תכנית
הלימודים אליה נרשם.

•

עובד מכללה אינו זכאי למלגת הצטיינות.

*חלוקת מלגות בגין הצטיינות וגובה המלגה משתנה משנה לשנה בכפוף לתקציב ולמספר המצטיינים וכן
בהתאם לנהלי מלגות כלליים של המכללה.
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