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 .1כללי
הנוהל מגדיר את המקרים השונים והסיבות אשר עשויים להביא את הסטודנט למצב
אקדמי לא תקין והמשמעויות הנגזרות מכך ,כולל החלטה על המשך הלימודים "על תנאי"
או הפסקת לימודים .ישנם מצבים של הפסקת לימודים מסיבות שאינן אקדמיות וגם עליהן
נותן נוהל זה את הדעת.
כל הכתוב בנוהל זה בלשון זכר ,מכוון גם ללשון נקבה.
 .2מטרה
מטרת הנוהל היא להגדיר את המושגים ,לתאר ולפרט את המצבים אשר משפיעים על
המשך הלימודים של הסטודנט ,אם בהתניית המשך הלימודים או הפסקתם.
 .3מסמכים ישימים
• נוהל אקדמי
 .4הגדרות
 4.1סטודנט  -סטודנט במכללה ייחשב כמי שהתקבל ללמודים על-ידי אחת המחלקות
במכללה ,או הורשה להמשיך את לימודיו ,וביצע את הנדרש ממנו אקדמית ומנהלית,
כולל רישום לקורסים וסידור תשלום שכר הלימוד.
 4.2ציון ממוצע  -בחישוב הציון הממוצע ייכללו כל קורסי החובה .קורסי הבחירה ייכללו
בציון הממוצע עד מכסת הנקודות המזכה לתואר .אם צבר הסטודנט יותר מהמכסה
המזכה לתואר ,ייבחרו אותם קורסי בחירה שיתנו את הממוצע הגבוה ביותר.
 4.3ציון עובר  -ציון  55הוא ציון המעבר של קורס ,אלא אם כן צויין אחרת בפרשיית
הלימודים או בסילבוס של הקורס.
 4.4מצב אקדמי "תקין"  -מצב אקדמי תקין מחייב:
 4.4.1ציון ממוצע משוקלל מצטבר – 65לפחות (בתוקף החל מסוף סמסטר 2
ללימודים).
 4.4.2ציון ממוצע משוקלל בסמסטר הנוכחי –  55לפחות.
 4.4.3פחות משני כישלונות באותו קורס חובה.
 4.4.4צבירת לפחות  14נ"ז בממוצע לסמסטר מתחילת הלימודים (בתוקף החל
מסוף סמסטר  4ללימודים).
 4.5מצב "אזהרה"  -מצב בו סטודנט נמצא במצב אקדמי "לא תקין" .כל עוד רשאי
להמשיך בלימודיו ,עליו לשפר את הישגיו ולעמוד בדרישות האקדמיות של התוכנית
על מנת שיאושר לו להמשיך בתוכנית הלימודים.
 .5אחריות
האחראי להפעלת הנוהל הוא המזכיר האקדמי של המכללה.
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 .6שיטה
 6.1כישלון בקורס
 6.1.1סטודנט שנכשל בקורס חובה ,חייב להירשם מחדש לקורס בסמסטר הקרוב
שבו ניתן הקורס .הסטודנט רשאי לחזור ולהירשם לקורס מחדש פעם אחת
בלבד.
 6.1.2סטודנט שנכשל בקורס בחירה יהיה רשאי לחזור עליו פעם אחת בלבד .לאחר
כישלון שני  -על הסטודנט לבחור קורס בחירה אחר .הכישלונות יישארו
רשומים בתדפיס הציונים של הסטודנט ויילקחו בחשבון לצורך חישוב ממוצע
ציוניו .בתום השלמת כל הדרישות לתואר לא ייכללו הקורסים בהם נכשל
בחישוב ממוצע הציונים המצטבר.
 .6.2טיפול במצב אקדמי "לא תקין"
 6.2.1סטודנט שהגיע למצב אקדמי "לא תקין" ייכנס למצב "אזהרה" .הודעה בכתב
תימסר לסטודנט ותתויק בתיקו האישי (ראה נוסח מכתב אזהרה בנספח א').
במקביל תישלח הודעת סמס כדי להסב את תשומת לב הסטודנט למכתב.
 6.2.2סטודנט שנכשל פעמיים באותו קורס חובה ,יובא תיקו לדיון ותישקל הפסקת
לימודיו.
 6.2.3סטודנט שנכנס למצב "אזהרה" פעמיים ברציפות (בתום שני סמסטרים
עוקבים) ,יובא תיקו לדיון ותישקל הפסקת לימודיו.
 6.2.4תוצאות הדיון בהתאם לסעיפים  6.2.3 – 6.2.2יכולה להיות אחת
מהאפשרויות הבאות:
 6.2.4.1הפסקת לימודים.
 6.2.4.2המשך לימודים במצב "אזהרה" למשך סמסטר אחד נוסף .אם בתום
הסמסטר הנוסף לא יגיע הסטודנט למצב אקדמי "תקין" ,רמ"ח יבחן את
המצב האקדמי של הסטודנט ויקבל החלטה לגבי הפסקת לימודיו.
6.2.5

סטודנט שנמצא בתום שנה א' (שני סמסטרים ראשונים) ללימודיו ונכנס למצב
"אזהרה" בפעם השנייה (ראה סעיף  ,)6.2.3יובא תיקו לדיון ותישקל הפסקת
לימודיו .בנוסף ,תיבחן זכאותו להשתתף בתכנית הסיוע של דיקנט
הסטודנטים.
תוצאת הדיון יכולה להיות אחת מהאפשרויות הבאות:
 6.2.5.1הפסקת לימודים.

מס' נוהל :אק-006-א14-
סטאטוס :אושר

אקדמי
נוהל מצב אקדמי

שמות הכותבים:
ד"ר דבורה טולדנו קטעי
ד"ר בוריס שניץ

מהדורה02 :
תאריך 22 :ינואר2014 ,
עדכון  13 :פברואר2020 ,
עמוד  3מתוך 5

 6.2.5.2המשך לימודים במצב "אזהרה" במשך סמסטר אחד נוסף בתנאי
שישתתף בתכנית הסיוע שתיקבע ע"י דיקנט הסטודנטים .אם
הסטודנט לא ישתתף בתכנית ,יחזור תיקו לרמ"ח אשר יחליט
האם להפסיק את לימודיו מידית או לאפשר לו להמשיך לסמסטר
שלישי במצב "על תנאי" .אם לא יחזור הסטודנט למצב אקדמי
תקין בסוף הסמסטר השלישי ,יופסקו לימודיו ללא דיון נוסף.
 6.2.6סטודנט במצב אזהרה (שחל עליו סעיף  6.2.4או סעיף  )6.2.5אשר הוחלט שלא
להפסיק את לימודיו ,או סטודנט במצב "אזהרה" אשר תיקו לא הובא לדיון
בהפסקת לימודים ,ילמד במהלך הסמסטר העוקב לפי תכנית המוכתבת ע"י
היועץ האקדמי או רמ"ח .סטודנט שלא מקיים את המלצת היועץ/רמ"ח,
יוחזר תיקו לדיון בנוגע להפסקת לימודיו.
 6.2.7במקרה של החלטה על הפסקת לימודים ,זו תימסר לסטודנט בפגישה אישית
עם רמ"ח או ממלא מקומו (ראה דוגמא למכתב הפסקת לימודים בנספח ב').
אי היענות של הסטודנט להגיע לפגישה האישית לא תהווה עילה לעיכוב
בביצוע ההחלטה על הפסקת הלימודים.
 6.3הפסקת לימודים:
 6.3.1הגורמים העשויים להביא להפסקת לימודים יכולים להיות אקדמיים,
מנהליים ,התנהגותיים ,כמפורט להלן:
 6.3.1.1סטודנט שהופסקו לימודיו במכללה מסיבות אקדמיות (לא עמד
בדרישות).
 6.3.1.2סטודנט התנהג בצורה בלתי הולמת.
 6.3.1.3סטודנט הפסיק את לימודיו ביוזמתו מסיבות כלשהן.
 6.3.1.4סטודנט לא ביצע רישום לקורסים (ייחשב כמי שהודיע על הפסקת
לימודים -ראה גם סעיף .)6.3.7
 6.3.2סטודנט שהופסקו לימודיו במכללה מסיבות אקדמיות ,יוכל לבקש להתקבל
ללימודים כסטודנט חדש ,לפי תנאי הקבלה של השנה שבה ברצונו להתקבל
מחדש.
 6.3.2.1סטודנט יוכל להירשם מחדש למכללה לכל המוקדם בתום שנתיים
ממועד הפסקת לימודיו.
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 6.3.2.2במקרים מיוחדים תוכל ועדת חריגים ,המורכבת מראש מחלקה
ומנל"א ,לאשר רישום מחדש של סטודנט מורחק לאחר שנה אחת
בלבד.
סטודנט שהופסקו לימודיו פעמיים בשל מצב אקדמי לא תקין ,לא יוכל
להתקבל שוב ללימודים.
סטודנט יוכל להגיש ערעור על הפסקת לימודיו ,לוועדת ערעורים דרך
המחלקה ,תוך  14ימים לכל היותר ,מתאריך מכתב ההפסקה.
סטודנט שהופסקו לימודיו במכללה מסיבות של התנהגות בלתי הולמת ,לא
יוכל להתקבל למכללה בשנית.
סטודנט המפסיק את לימודיו ביוזמתו ,יודיע על כך בכתב למזכירות המחלקה
(ראה טופס נספח ג' – "בקשה להפסקת לימודים") .אם יבקש לחדש את
לימודיו ,יהיה עליו לעבור הליך רישום וקבלה מחדש .אם סטודנט שמעוניין
להפסיק את לימודיו יימצא במצב "אזהרה" ,רמ"ח יוציא מכתב על הפסקת
הלימודים ,הסטודנט ייחשב כמי שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות ויחול
עליו סעיף .6.3.2
סטודנט במצב אקדמי "תקין" ,שלא ערך כלל רישום לקורסים ,ייחשב כמי
שהודיע על הפסקת לימודים .אם יבקש לחדש את לימודיו ,יהיה עליו לעבור
הליך רישום וקבלה מחדש.

 .7הגדרת התהליך
הפעילות

פעילות
מס'
משלוח מכתב "אזהרה"
.1
לסטודנט ותיוקו בתיק
האישי  .שליחת סמס על
מנת להסב את תשומת הלב
למכתב
שיחת הפסקת לימודים
.2
(רמ"ח או בא כוחו) ומשלוח
מכתב "הפסקת לימודים"
לסטודנט ומסירת עותק
למזכירות אקדמית
ערעור על הפסקת לימודים
.3

.4

הפסקת לימודים ביוזמת
הסטודנט

מועד אחרון
לביצוע
עם קביעת מצב
אקדמי "לא
תקין" לסטודנט

אחראי ביצוע

מסמכים

מזכירות
אקדמית

מכתב אזהרה
(דוגמה בנספח א')

עם קבלת
ההחלטה על
הפסקת לימודים

רמ"ח

מכתב הפסקת
לימודים (דוגמה
בנספח ב')

תוך  14יום
ממועד ההודעה
על הפסקת
לימודים
בכל עת

סטודנט

מכתב ערעור לרמ"ח

סטודנט

מכתב בקשה
להפסקת לימודים
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הגשת בקשה לרישום מחדש לכל המוקדם
בתום שנתיים
(לאחר הפסקת לימודים
ממועד הפסקת
מסיבות אקדמיות)
הלימודים
לכל המוקדם
אישור ועדת חריגים
בתום שנה ממועד
לרישום מחדש (לאחר
הפסקת
הפסקת לימודים מסיבות
הלימודים
אקדמיות)

 .8מדדים
אין מדדים לנוהל זה.
 .9חתימות
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סטודנט

(נספח ג')
כל המסמכים
הנדרשים לשם
רישום וקבלה

ועדת חריגים

פרוטוקול ועדת
קבלה /חריגים
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נספח א' :נוסח מכתב "אזהרה"
הנידון :מצבך האקדמי -אזהרה XXX
הריני להביא לידיעתך כי לאחר סמסטר  XXבשנה"ל  XXהינך נמצא/ת במצב אקדמי "לא תקין" ולכן הינך
נמצא/ת כעת במצב "אזהרה" .לידיעתך ,הנוהל האקדמי מגדיר את המקרים בהם מצב "אזהרה" מובא לדיון
בנוגע להפסקת לימודים ואת דרכי הפעולה בכל מקרה של "אזהרה" בגין מצב אקדמי לא תקין.
להלן פירוט הסיבות למצבך האקדמי הלא תקין:
 Õממוצע הציונים המשוקלל המצטבר שלך בסוף הסמסטר (בתוקף החל מסוף סמסטר  )2הוא XX
 Õממוצע הציונים המשוקלל שלך בסמסטר האחרון הואXXX :
 Õנכשלת פעמיים באותו קורס חובה.
 Õצברת פחות מ 14 -נ"ז בממוצע לסמסטר מתחילת הלימודים (בתוקף החל מסוף סמסטר .)4
לידיעתך:
 .1מצב אקדמי "לא תקין" ומצב "אזהרה" מוגדרים בנוהל האקדמי של המכללה.
 .2עליך לחזור על קורסים בהם נכשלת במועד הקרוב ביותר בו הם ניתנים.
 .3עליך לפנות ליועץ האקדמי במחלקה על מנת לקבוע את תכנית הלימודים שלך בסמסטר הקרוב.
המכללה מעמידה לרשות הסטודנטים מערך שירותי סיוע לפרט ,כולל סיוע אקדמי .מערך זה מופעל ע"י
דיקנט הסטודנטים וניתן לפנות אליהם לתיאום פגישה ולבירור אפשרויות הסיוע המתאימות עבורך.
אם הינך נמצא בתום שנה א' ללימודים ,חובה עליך לפנות לדיקנט הסטודנטים לתיאום פגישה תוך שבועיים
מקבלת מכתב האזהרה.

מחלקה:
בכבוד רב,
הילה קנר
מזכיר אקדמי

נספח ב'  :דוגמה למכתב הפסקת לימודים

תאריך

לכבוד
XXXX
ת.זXXXX .
דוא"לXXXXXX :

הנדון :מכתב הפסקת לימודים
לאחר בדיקת מצבך האקדמי ,צר לי להודיעך על הפסקת לימודיך במחלקה להנדסת  XXXבמכללה
האקדמית להנדסה אורט בראודה.
הסיבות להפסקת לימודים:

 .1כישלון פעם שלישית בקורס חובה XXX
 .2ממוצע סמסטריאלי .51.35
 .3צבירת נקודות זכות נמוכה
לידיעתך ,הינך רשאי להגיש לוועדת ערעורים ערעור על הפסקת הלימודים תוך  14מהמועד בו נמסר לך
מכתב זה.
אני מאחל לך הצלחה.

בברכה,

XXX
רמ"ח הנדסת XXX
העתקים:
דיקנית הסטודנטים
ראש המדור לקידום הסטודנט ,דיקנט הסטודנטים
מזכיר אקדמי
תיק אישי

נספח ג' – מכתב בקשה להפסקת לימודים

תאריך __ /__ /__ :
לכבוד:
מזכירות המחלקה/מזכירות אקדמית
הנדון :בקשה להפסקת לימודים
 .1שם משפחה ופרטי ,________________ :ת"ז,_______________ :
תכנית הלימודים (מחלקה) ___________________,
בשנה :א'  /ב'  /ג'/ד.
 .2החלטתי לפרוש מהלימודים מהסיבות הבאות :
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 .3הנני מצהיר בחתימתי ,שידוע לי שהתאריך המופיע על מכתב הבקשה,
הוא התאריך שבו מופסקים לימודיי.
זהו התאריך אשר על פיו תקבע יתרת החוב שלי כלפי המכללה (שכ"ל).

__________________
אישור ראש המחלקה
________________
חתימה

הערה :את הטופס יש להעביר למזכירות האקדמית

___________________
תאריך
___________________
תאריך

