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 תוספת לתקנון האקדמי של המכללה האקדמית אחוה –נוהל לימודים וסדריהם 

 (21.12.15)  הנוהל חל על כל הסטודנטים הלומדים בבית הספר לתארים מתקדמים

 

 מתייחס לסעיף י' בתקנון –תנאי המעבר משנה לשנה .1

  "בכל הקורסים. 60קבלת ציון "עובר 

 

 הכרות בקורסים .2

מודי תואר שני באחוה והינו בעל תואר שני ממוסד אקדמי מוכר אחר, יוכל להגיש סטודנט שהתקבל ללי

 בקשה להכרה בקורסים לוועדת חריגים אקדמית של בית הספר לתארים מתקדמים.

  ובתנאי ש:הקודמים מלימודיו ש"ש  4-להכיר לכל היותר ביהיה ניתן 

  לפחותש"ש  1הקורס נלמד בהיקף של.  

 קיבל הסילבוס של הקורס כנית הלימודים בה מבקש הסטודנט ללמוד ונושא הקורס רלבנטי לת

 .אישור של ראש התכנית בה ילמד הסטודנט או ראש בית הספר לתארים מתקדמים

 .מרצה הקורס היה בעל תואר ד"ר לפחות 

  לפחות 80 שלהסטודנט עמד בדרישות הקורס, כולל ציון. 

 

מקורס מי מוכר )כולל ציון עובר בכל המקצועות( פטור במוסד אקדסיים לפחות שנת לימודים אחת שמועמד 

 ."כתיבה אקדמית"הפטור 

 

 

 שנים לפני תחילת הלימודים, בשל תקנת התיישנות. 6-לא יוכרו קורסים שנלמדו מעל ל

                 

 לפי כללי המועצה להשכלה גבוהה ניתן לפטור אך ורק מקורסים של תואר שני לתואר שני.  
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 חזרה על קורס לאחר קבלת ציון נכשל ו/או החלטה של ועדת משמעת.3

ו/או ועדת משמעת קבעה שעליו לחזור על קורס בשל עבירת משמעת, יחוייב לעמוד  סטודנט שנכשל בקורס

:  הופעה סדירה לשיעורים והגשה מחדש של כל המטלות שמצויינות אים האקדמיים של הקורסנבכל הת

ובקורס יש גם עבודה מסכמת או סמינריון, יצטרך הסטודנט לכתוב עבודה חדשה בסילבוס הקורס. במידה 

.  אם הקורס שנכשל/נפסל אינו קורס חובה, יוכל הסטודנט שונה מזה שנכתב בעבודה שנכשלה/נפסלהבנושא 

   לקורס אחר. במקומו להירשם 

 

 מתייחס לסעיף ב' בתקנון – הפסקת לימודים.4

 מודיו של הסטודנט בשל הנסיבות האלה:המכללה רשאית להפסיק את לי

  לפי ההנחיות בחוברת שכר לימוד.וחובות שכר לימוד על פי התקנון כמקובל 

 הקובעת הפסקת לימודים חלטת ועדת משמעתה. 

 .היעדרויות מעבר למכסה המותרת  

 קורסים בשנת לימודים אחת לאחר קיום מועדי ב' ו/או מועדים מיוחדים. 3-כישלון  ב 

 מודים במקרים שתוארו לעיל היא מינהלית ואוטומטית.הפסקת הלי

 

 יוכל . הוא הסטודנט יקבל מכתב רשמי מראש בית הספר לתארים מתקדמים המודיע על הפסקת הלימודים

 עותק ממכתב. מקבלת ההחלטהיום  14בכתב תוך  החלטה זועל בפני ועדת חריגים אקדמית עליונה לערער 

 ההודעה על הפסקת הלימודים יישמר בתיקו האישי.הסטודנט כי קיבל את  מאשרשבו 

 

 ערעור על הפסקת לימודים

מקבלת ההודעה. הפנייה  יום  14סטודנט רשאי לערער בפני ועדת חריגים אקדמית עליונה )ערעורים( תוך 

 בצירוף נימוקים מפורטים.תיעשה 

 הרכב הוועדה:

 רקטור

 ראש בית הספר לתארים מתקדמים

 י סטודנטיםמרכזת אקדמית לעניינ

 או נציג מטעמו יהיו מזכירי הוועדה  ראש מינהל סטודנטים בית ספר לתארים מתקדמים

 ראש תכנית או מרצה נציג מטעמו

 דיקאן הסטודנטים
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 מתייחס לסעיף ד' בתקנון –הפסקת לימודים יזומה על ידי הסטודנט .5

 .הסטודנט יודיע על הפסקת לימודיו בכתב למינהל סטודנטים

 .תו של הסטודנט תיכנס לתוקף מיום קבלת המכתבהודע

 .לימוד יתבצע עם קבלת המכתב )הנוהל מפורט בחוברת שכר לימוד(התחשיב החזר/חיוב שכר 

 

 

 מתייחס לסעיפים ב' ו ד' בתקנון –חזרה ללימודים .6

  סטודנט המבקש לחזור ללימודים אחרי הפסקה של עד שנתיים, יחזור למסגרת שנקבעה בתחילת

 דיו במכללה.לימו

  שנים, מסגרת לימודיו עלולה  ששעד שנתיים  בתסטודנט שחוזר ללימודים לאחר הפסקה של

עת. לימודיו הקודמים של הבאותה ה גלהשתנות והוא יחויב ללמוד לפי תכנית הלימודים הנהו

 .רק במידה ויתאימו  לתכנית החדשההסטודנט יוכרו 

 שנים ומעלה לא ניתן יותר להכיר בקורסים  6סקה של לאחר הפ ,לפי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה

 . והסטודנט ייאלץ ללמוד תכנית מלאה שנלמדו

 

 לימודיםהסיום מועד .7

. שלים את החובות האקדמיים לתוארבו ה תאריך הזכאות לתואר שני ייקבע על פי מועד קבלת הציון האחרון 

או  שהשאיל ספרים בספרייה וטרם החזירם אוחובות כספיים  אם לסטודנטבתאריך הזכאות עלול להתעכב 

שסיים להסדיר רק לאחר יונפק לסטודנט  שני . אישור סיום חובות לתוארבגין כל מחוייבות אחרת למכללה

 PDFאת העניינים לעיל,  התחיל תהליך של טופס טיולים במידע האישי ושלח את עבודת הגמר שלו בקובץ 

  לבית הספר לתארים מתקדמים. 
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