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 י"ט חשון, תש"פ 

 2019נובמבר,  17

 והסבות ושני לתואר ראשון נוהל הצטיינות

 (טתשע"לעדכון )

 

 מטרת הנוהל:
קריטריונים והליך לבחירת סטודנטים מצטיינים במכללה האקדמית אחוה מדי נוהל זה בא להסדיר סמכויות, 

 שנה.

 תחום הנוהל:
 סטודנטים מן המניין לתואר ראשון ולתואר שני

 אחריות:
 , מנהלות סטודנטיםדיקן הסטודנטים

 

 ם אקדמיתמצטייני .א

 סמכויות .1.א

. הועדה בית הספר, דיקן הסטודנטים, נציג מנהל בית הספר דיקן, נשיאההכוללת את: ת מלגות הצטיינות ועד

את רשימת המצטיינים  תאשרה"תאריך הקובע" לחישוב ממוצע, וכן תאריך הטקס ואת מידי שנה את  תעדכן

 נשיאת המכללה. על ידי יאושרו -, מצטיינים חברתית ומצטייני נשיאה ים חריגיםרמק אקדמית.

 (מידי שנה)יתעדכן ט תשע" צטיינילמ לוח זמנים .2.א

, בדיקת הממוצעים והמועמדים 3.12.2019א הוט למצטייני תשע"תאריך קובע לבדיקת ממוצע ציונים  •

 באחריות מנהל הסטודנטים של בית הספר.

  סוף סמסטר א'.ב יתקיים ט"בגין שנה"ל תשעטקס חלוקת תעודות ומלגות הצטיינות  •

 :מצטייני דיקןקריטריונים לבחירת  .3.א

  תואר ראשוןל

לכל )בחינוך(  מסלולכל מאו )במדעים( מחלקה מכל מן המניין עליונים מכמות הסטודנטים  2%עד  •

פתיחת תכניות הועדה מידי שנה בהתאם לשינויים לידי -יבחנו עלהמסלולים והמחלקות  .שנה

 חדשות.

רך בערבית,  הוראת גיל, חינוך מיוחד: יסודי, גיל רך, על יסודי, אנגלית, בבית הספר לחינוך מסלוליםה

  ., הוראת שפה וספרות ערביתהוראת טבע בערבית

, הפרעות מדעי החיים, רב תחומימערכות מידע, פסיכולוגיה,  :בבית הספר למדעים מחלקותה

 .בתקשורת

ייבחר מצטיין אחד בלבד מתוך  25מספר הסטודנטים בשנתון קטן מ  םבה מסלולים/מחלקותב •

 . שניים עד שלושה מחזורים
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לפי  של בית הספר מנהל סטודנטים תאשר את הרשימה שנבנתה על ידיועדת מלגות הצטיינות  •

 לל הסטודנטים מן המניין בכל בית ספר. מכ 2%עד והקריטריונים 

 

 תואר שניל

גין הצטיינותם בשנת שנה א' בשנה הקובעת להצטיינות בסטודנטים ממנין העליונים  2%עד 

 תכנית לימודים. מכל 1ולפחות הלימודים הראשונה 

 

 להסבות אקדמאים

ולא יותר מסטודנט אחד  בשנה הקובעת תלמידי הסבות אקדמאיםבין הגבוהים ביותר מ 2%

 .מסוים ממסלול לימודים

 

 ותנאי סף להצטיינות קריטריונים כלליים

 .לפחות 92בעל ממוצע שנתי של סטודנט מן המניין  •

, במחלקה או במסלול בחינוך בשנתון מסוים ומעלה 92 ממוצעבמקרים בהם לא ימצא סטודנט בעל  •

 דעתה  לשיקול ,לאשר כמצטיין את בעל הממוצע הגבוה ביותר במחלקה או במסלולרשאית הועדה 

 .ובהמלצת דיקן בית הספר

בתכנית לימודים  ,אותה הוא לומד מסלול/תכנית/למד את כל הקורסים על פי נהלי המחלקההסטודנט  •

במניין הנק"ז  ש"ש בתואר שני. 10ו  ובהסבות אקדמאים נק"ז בתואר ראשון 24ולא פחות מ מלאה 

 .הנצבר לא יכללו קורסים שאינם משוקללים לממוצע

הסטודנט לא עבר עבירת משמעת )לא נמצא אשם בועדת משמעת(. במקרה בו הסטודנט קיבל מכתב  •

 ה. ואזהרה חמור שלא במסגרת ועדת משמעת, נדרש אישור הועדה המלו

 .חזר על יותר מקורס אחד בשנה דנט לאהסטו •

 .נרשם האלי תכנית הלימודיםהפסיק לימודיו במכללה טרם השלמת  הסטודנט לא •

 

 הקריטריונים לבחירת מצטייני נשיא .4.א

ואחד  מבין מתואר שני, ולפחות אחד  בתואר הראשוןמכל תכנית/מסלול  ת/אחד וכמצטייני נשיאה יבחר

 יקן, ובכפוף לאישור של הנשיאה.מצטייני ד של וקריטריונים אשר עמדו בתנאי סף תלמידי הסבות 

 

  שקלול ממוצע ציונים .5.א

ממוצע הציונים יהיה ציון משוקלל של כל הקורסים הכלולים בתוכנית הלימודים של הסטודנט בשנה הקובעת 

 עד התאריך הקובע, למעט:כפי שהם מעודכנים במערכת 

 זכות.ציונים בקורסים שאינם מעניקים נקודות  •

 ציונים בקורסים בהם הציון בסולם "עבר" / "נכשל". •

לא השלים חובותיו, יחשב ציון הקורס כאפס )לצרכי  ו/או סטודנט שרשום לקורס ולא למד אותו •

 :חישוב ממוצע(, אלא אם
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   ובכפוף לנהלי  את הקורס לפני המועד בו נקבע הציון הממוצע בקורס,הסטודנט ביטל

 .המחלקה בה הוא לומד

 ציונים לכלל הסטודנטים בקורס זה.העביר נדרש לצה טרם המר 

  את ציוני כל התלמידים. נדרש למסורבקורס בו המרצה טרם אישיים לא יעודכנו ציונים 

ימים  5-לא יאוחר מ הוקלדו והוזנו כהלכהבאחריות הסטודנט לבדוק שכל ציוניו מהשנה שעברה  •

 לפני המועד הקובע לחישוב הממוצע. 

פניות סטודנטים  ענולהשלמה רטרואקטיבית של ציונים לאחר מועד זה, ולא יאין אפשרות  •

 .בנושא

 

 הצטיינות תעודות  .6.א

בית דיקן דת מצטיין דיקן חתומה על ידי כל סטודנט שנכלל ברשימת מצטייני הדיקאן יקבל בטקס תעו •

 ספר. 

 נשיאה.החתומה על ידי  היקבל תעודת מצטיין נשיא הכל סטודנט שנכלל ברשימת מצטייני נשיא •

תרומה מעורבות חברתית וכל סטודנט שנכלל ברשימת מצטיינים חברתית יקבל תעודת הצטיינות בגין  •

 לקהילה חתומה על ידי הנשיאה.

 

 הצטיינות פרסי  .7.א

 מנכ"לבאישור דיקן הסטודנטים, יקבע על ידי  והצטיינות שגובה פרס ויקבל המצטייני דיקן ומצטייני נשיא

 , בכפוף לסייגים הבאים:לתקציב של אותה שנהבהתאם הצטיינות  מלגותעדת וו

  הגיעו להצטיינות, בגינה הקובעת אשר, בשנת הלימודים סטודנטים ליוענק פרס הצטיינות כספי לא

 , או השתתפו בתכנית רג"בעל בסיס אישי ו/או מגורם חיצונימהמכללה מלא שכר לימוד מימון  קיבלו

 .ו/או תוכנית מצויינים דומה

 הצטיינות. פרסעובד מכללה קבוע אינו זכאי ל 

 הצטיינות על הסטודנט להיות פעיל בלימודי תואר ראשון, או תואר גבוה  על מנת להיות זכאי לפרס

 יותר, במכללה האקדמית אחוה, לפחות בסמסטר א' בשנה העוקבת לשנה שבגינה מוענקת המלגה.

  ,סטודנט שיגיע לרשימת מצטייני דיקן, אך אינו סטודנט פעיל במכללה האקדמית אחוה כאמור לעיל

 יקבל תעודה בלבד ללא מלגה. 

  סטודנט מצטיין, שלא היה פעיל וקיבל תעודה ולא מלגה, יהיה זכאי למלגת עידוד במידה וירשם

ממועד הצטיינותו. גובה המלגה כגובה  שנים 3ללימודי תואר מתקדם במכללה האקדמית אחוה עד 

מלגת הצטיינות באותה שנה בה יירשם. מלגת עידוד זו לא תינתן במקום מלגה אחרת לה זכאי 

 שכ"ל. 100%-הסטודנט ובכל מקרה לא יותר מ

 

 ספורטאי מצטיין .ב

 סטודנט, כגון חברות ומלגה זו תוענק לסטודנט בעל הישגים מרשימים בתחום ענפי הספורט בזמן היות

 בנבחרת ישראל או בכל סגל מייצג את המדינה. בחירת הסטודנט תתבצע על ידי חברי הועדה.
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 ט שאושר כספורטאי מצטיין במכללה יקבל תעודה ומלגה בטקס הצטיינות.סטודנ

 הצטיינות חברתית .ג

עשייה בגין ת הערכה יקבלו תעודאשר סטודנטים  שלושה עדתגיש לנשיאה המלצה ל ועדה מיוחדת מידי שנה

בחירת הסטודנטים המצטיינים בגין מעורבות  .הצטיינות במעורבות חברתית ותרומה לקהילהיוצאת דופן ו

 חברתית ותרומה לקהילה הינה בסמכות הנשיאה.

 

 טקס חלוקת תעודות ומלגות הצטיינות .ד

 סמסטר א'.ס שיתקיים מידי שנה בסוף חלוקת תעודות ומלגות הצטיינות תבוצע במהלך טק •

 .ואירועיםויחידת כנסים  הטקס באחריות דיקן הסטודנטים •

 .מצטיינים חברתיתפורטאי מצטיין וס, הנשיאלטקס יוזמנו כל מצטייני הדיקן, מצטייני  •

 .תעודה ופרס הצטיינותהגעה לטקס הינה חובה ותנאי לקבלת  •

 


