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 כללי .1

הנוהל מגדיר את מסגרת הלימודים במכללה האקדמית להנדסה ובכלל זה את תקופת 

וסיום באקדמיה הלימודים, צבירת נקודות זכות, הגדרת מצב אקדמי, התמחות בתעשייה ו

 הלימודים.

 כל הכתוב בנוהל זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה.

 מטרה .2

ולהבהיר את  במכללה האקדמית להנדסה מסגרת הלימודיםמטרת הנוהל היא להגדיר את  

 .המושגים השונים בהקשר למהלך הלימודים עד להשלמתם

 מסמכים ישימים .3

 נוהל אקדמי  •

 הגדרות .4

ידי אחת המחלקות -מי שהתקבל ללמודים עלכסטודנט במכללה ייחשב  – סטודנט 4.1

, ממנו אקדמית ומנהלית במכללה, או הורשה להמשיך את לימודיו, וביצע את הנדרש

 לל רישום לקורסים וסידור תשלום שכר הלימוד.כו

 אחריות .5

 .האחראי להפעלת הנוהל הוא המזכיר האקדמי של המכללה 

 שיטה .6

משך הלימודים הנומינלי בלימודי הנדסה הוא ארבע שנים, במתמטיקה שימושית הוא  6.1

 שלוש שנים.

כל סטודנט רשאי לסיים את לימודיו בפחות מן הזמן הנומינלי, בתנאי שהשלים את  6.2

 . )"תקופת לימודים קצרה נומינלית"( נקודות הזכות והדרישות הנוספות לתואר

, לכןמן התקופה הנומינלית.  150%תקופת הלימודים המקסימלית לא תעלה על  6.3

שנים מתחילת  6תוך בחייב לסיים את לימודיו  בלימודי הנדסה במסלול ישירסטודנט 

סימלית נמדדת קהתקופה המש מודגש "(.תקופת לימודים מקסימלית)" הלימודים

 .קלנדרית מיום תחילת הלימודים

חריגה מתקופת הלימודים )" אם חרג הסטודנט מתקופת הלימודים המקסימלית 6.4

 "(:המקסימלית

. במקרה זה, אם הקורס הוא 65-בטלים כל הקורסים שבהם קיבל ציון נמוך מ 6.4.1

  קורס חובה, על הסטודנט לחזור עליו.

נקודות זכות, לפחות, עבור כל סמסטר איחור,  6הסטודנט נדרש לצבור עוד  6.4.2

שתכנית הלימודים שלו היא כך לדוגמה, סטודנט  מעבר לתקופה המקסימלית.
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נקודות זכות כדי   166-ב חייב  13-השסיים את לימודיו בסמסטר נ"ז,  160של 

 להשלים את לימודיו.

בחירת הקורסים ללימודים בתקופת החריגה תיעשה בתיאום עם היועץ  6.4.3

 האקדמי של הסטודנט או ראש המחלקה.

  מקרים חריגים יובאו לאישורו של ראש המחלקה. 6.4.4

 :חופשת לימודים 6.5

סטודנט במצב אקדמי תקין זכאי להשעות את לימודיו לתקופה שלא תעלה על  6.5.1

שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר. על 

 .המחלקההסטודנט להגיש בקשה בכתב לראש 

סטודנט במעמד "אזהרה" יוכל להגיש בקשה לראש המחלקה להשעות את  6.5.2

 לימודיו. ראש המחלקה ישקול את הבקשה ויחליט אם לאשרה.

ודנט שמצבו האקדמי הוא "על בשום מקרה לא תאושר חופשת לימודים לסט 6.5.3

 תנאי".

סטודנט יוכל להגיש בקשה לחופשת לימודים עד תום תקופת הרישום של  6.5.4

 בו הוא מעוניין לצאת לחופשה.הסמסטר 

לא תבוטל תכנית לימודים סמסטריאלית של סטודנט, שביקש חופשת  6.5.5

לימודים לאחר תום תקופת השינויים. על הסטודנט יהיה לשלם שכר לימוד 

 המתחייב מהקורסים אליהם נרשם.

 ,פנימיאישור טופס טיולים ממוחשב אישור סופי לבקשת החופשה יינתן לאחר  6.5.6

 לוודא כי לסטודנט אין חובות במכללה.זאת על מנת 

סטודנט ב"חופשת לימודים" המבקש לחדש לימודיו, יירשם במזכירות  6.5.7

האקדמית לפי הנהלים. סטודנט זה ייחשב כחוזר מחופשה רק אם נרשם וערך 

רישום לקורסים לאותו סמסטר. סטודנט שלא יחזור ללימודים בתום 

 ים.החופשה, ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימוד

 :וזכאות לתואר לימודים סיום 6.6

 את מכסתעל סטודנט מן המניין לצבור להיות זכאי לתואר אקדמי,  על מנת 6.6.1

ולעמוד בכל הדרישות לתואר כמוגדר בתכנית הלימודים של  זכותהנקודות 

 המחלקה מעניקת התואר.

 אים הבאים:אם מולאו התנ סטודנט יהיה זכאי לתואר - זכאות לתואר 6.6.2

, על פי דרישות המחלקה בה למד ועבר השלים את כל חובותיו האקדמיים 6.6.2.1

לפחות,  או ציון "עבר",  או שקיבל   55את כל הקורסים שלמד בציון 

  לפחות. 65"פטור", וציון ממוצע משוקלל סופי של 
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 ילק את כל חובותיו הכספיים. חובת הסדרת שכר הלימוד חלה על ס 6.6.2.2

הפטורים מתשלום חלקי או מלא  טודנטיםחלה גם על ס זו . חובהסטודנטה

 משכר הלימוד.

 החזיר את כל הציוד והספרים שקיבל בהשאלה מהמכללה לצורך  לימודיו. 6.6.2.3

הגיש טופס בקשה לאישור על סיום לימודים, עם קבלת הציון האחרון.  6.6.2.4

 הטופס יוגש למחלקה.

י בחישוב הציון הממוצע יכללו כל קורסי החובה. קורס –משוקלל ציון ממוצע 6.6.3

-ולא יותר מ הבחירה ייכללו בציון הממוצע עד מכסת הנקודות המזכה לתואר

אם צבר הסטודנט יותר  .נ"ז מעל הנקודות המאושרות עבור התוכנית 5

מהמכסה המזכה לתואר, ייבחרו אותם קורסי בחירה שיתנו את הממוצע 

 הגבוה ביותר. 

הסטודנט. אם יכלול פירוט של כל הקורסים שלמד  - גליון הציונים הסופי 6.6.4

 נרשם לקורס חוזר, יופיע הציון האחרון.

הוא התאריך האחרון למילוי החובות האקדמיים. לאחר  - עד הזכאותמו 6.6.5

קבלת אישור זכאות לתואר אי אפשר להגיש בקשה לשינוי ציון או לערער על 

ציון כלשהו. כמו כן אי אפשר להירשם לקורסים נוספים במטרה לשנות את 

ד עאישור זכאות יישלח לסטודנט  את מספר נקודות הזכות.הציון הממוצע או 

 מקבלת הציון האחרון. חודשיים

ציונו הכללי יבוטא  בה סיים הסטודנט את לימודיו.בתעודת הבוגר יצוין שם המחלקה  6.7

 בתעודה לפי ערך מילולי כדלקמן:

 84.99-65.0 ים שציונם המשוקלל המצטבר סטודנטל - כחוק

-מים בוהם ממוק 85.0 -גבוה מ יונם המשוקלל המצטברים שצטודנטסל - בהצטיינות

העליונים של הבוגרים במחלקה במחזור המסיים ואינם זכאים לקבלת תואר  15%

 בהצטיינות יתרה.

והם  92.0 -גבוה מ ים שציונם המשוקלל המצטברסטודנטל - בהצטיינות יתרה

 סיים.העליונים של הבוגרים במחלקה במחזור המ 3%-ממוקמים ב

 הבוגרים.מ 15%מצטיינים ומצטיינים יתרה לא יעלה על  סה"כ
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 הגדרת התהליך .7

פעילות 
 מס'

מועד אחרון  הפעילות
 לביצוע

 מסמכים אחראי ביצוע

סיום לימודים בתקופה   .1
  קצרה נומינלית

בלימודי הנדסה 
תוך ארבע שנים, 

במתמטיקה 
שימושית תוך 

 שלוש שנים

מסמכים המעידים על  סטודנט
דות ת מכסת נקוצביר

הזכות ועמידה בכל 
הדרישות לתואר, 

ר בתכנית כמוגד
 הלימודים של המחלקה

סיום לימודים בתקופת   .2
 לימודים מקסימלית

 150%במסגרת 
מן התקופה 

 הנומינלית

מסמכים המעידים על  סטודנט
צבירת מכסת נקודות 

נ"ז  6הזכות )בתוספת 
עבור כל סמסטר איחור( 

ועמידה בכל הדרישות 
בתכנית  אר, כמוגדרלתו

 הלימודים של המחלקה
ופשת הגשת בקשה לח  .3

 לימודים
תום תקופת עד 

הרישום של 
הסמסטר 
 הרלוונטי

  סטודנט

מתן אישור סופי לבקשת   .4
 חופשת לימודים

אישור לאחר 
טופס טיולים 
 ממוחשב ידני

המזכירות 
 האקדמית

ממוחשב  טופס טיולים
 ידני

הגשת טופס בקשה לאישור    .5
 מחלקהלימודים ל על סיום

עם קבלת הציון 
האחרון ולאחר 

ישות מילוי דר
נוספות לזכאות 

 לתואר

 תעודת בוגר סטודנט

 

 מדדים .8

 אין מדדים לנוהל זה.

 

 חתימות .9
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