
 
  

 4.34.01מס' נוהל:  

 נוהל הכרה בלימודים לא אקדמיים קודמים -נוהל אקדמי 
 24/03/2022תאריך אישור: 

 מחלקה: ועדת הוראה / פיתוח אקדמי
 

 1מתוך  1עמוד  27/04/2022תאריך עדכון:  1מהדורה : 
 

 כללי:

 מטרת הנוהל היא הסדרת נושא הכרה בלימודים לא אקדמיים קודמים.

פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא מבוסס על החלטת מל"ג בדבר נוהל הכרה בלימודים לא אקדמיים  .1

 .פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמייםקישור לנוהל להלן  .2020בדצמבר  20מיום  אקדמיים

תחת קטגוריה זו  .תיכוניים או לימודי חוץ במוסד להשכלה גבוהה-לימודים לא אקדמיים בהחלטה זו הם לימודים על .2

 .בישיבה ובאולפנה על תיכונית םכלולים לימודי

אקדמיים אפשרי רק בלימודים ברמת התואר הראשון. לא תתאפשר פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא  .3

 .הענקת פטור על בסיס לימודים לא אקדמיים במסגרת הלימודים לתואר השני

להעניק פטור על בסיס פרטני לסטודנט מלימודים אקדמיים ברמת התואר הראשון על בסיס לימודים  תרשאי המכללה .4

( מהיקף הנ"ז לתואר, וזאת בכפוף לשמירה על רמה אקדמית 1/4רבע )לא אקדמיים כהגדרתם לעיל, בהיקף של עד 

 :נאותה, ועל פי התנאים הבאים

 .הפטור יינתן על בסיס ענייני ולגבי קורסים רלוונטיים לתוכנית הלימודים האקדמית .4.1

לשפות לימודים בישיבה ובאולפנה על תיכונית יאפשרו פטור מקורסים כלליים בלבד, בכפוף להחלטת ראש היחידה  .4.2

 וקורסים כלליים במכללה.

 לא יינתן פטור ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות הנלמדים בתוכנית האקדמית, אלא במקרים חריגים.  .4.3

( מהיקף הנ"ז לתואר, אפשרי רק לגבי מי שסיים את הלימודים 1\4מתן פטור בהיקף המקסימלי המותר, דהיינו רבע ) .4.4

פני מועד תחילת הלימודים כאשר אלה התקיימו עד שש שנים ל ודיוהלא אקדמיים וקיבל אישור המעיד על סיום לימ

 .עם זאת, באחריות הסטודנט לעמוד ביישום כלל זה ,םהאקדמיי

ראש ניתן יהיה לאפשר הענקת פטור, כאמור, מעבר לשש השנים, ובתנאי שהפטור מוענק על פי שיקול דעתו של  .4.5

 .באופן אינדיבידואלי למי שעוסק בתחום על בסיס ניסיונו המקצועי של המועמד המחלקה/היחידה האקדמית

 .ומעלה 80ניתן לקבל פטור מקורס נתון על בסיס מבחנים חיצונים ובציון של הנדסאים ל .4.6

בקשה להכרה בלימודים קודמים יש להגיש למדור בחינות וציונים מיום פתיחת הסמסטר ועד חודש לאחר מכן. טופס  .5

פס הכרה בלימודים הבקשה מצוי במערכת הפניות של תחנת המידע בתפריט כללי< קבצים להורדה מינהל אקדמי< טו

 קודמים.

רף נספח הכולל בתוכו את פירוט הקורסים הרלוונטיים לתכניות הלימודים האקדמיות במכללה, בהם ולנוהל זה מצ .6

 על סמך התנאים המפורטים בנוהל זה.להנדסאים ניתן לקבל פטור 
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