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

 כללי:

מטרת הנוהל היא הסדרת נושא הכרה בלימודים אקדמיים קודמים שעבורם הוענק תואר והכרה בלימודים אקדמיים 

 קודמים שעבורם לא הוענק תואר.

 הכרה בלימודים אקדמיים קודמים שעבורם הוענק תואר .1

הסדרת נושא ההכרה בלימודים אקדמיים קישור להנחיות מל"ג בנושא  -נוהל זה מבוסס על הנחיות מל"ג בנושא  .1.1

 החלטת מל"ג –קודמים שעבורם כבר הוענק תואר 

לסטודנט פטור מקורס )בין חובה ובין רשות( בתוכנית לימודים בגין קורס אקדמי שלמד  המכללה רשאית להעניק .1.2

השכלה גבוהה, אשר בגינה הוענק לו תואר אקדמי, ובלבד שהקורס שנלמד במסגרת תוכנית לימודים אחרת במוסד ל

. ראש המחלקה הוא הסמכות בעבר דומה בתוכנו, זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור

 בנושא זה.

ים האקדמיים בין היתר גם את הזמן שחלף מאז הלימוד ישקול ראש המחלקהבבחינת האפשרות למתן פטור כאמור,  .1.3

 .הקודמים בגינם מבוקש הפטור

כלל בקשות  .מהיקף תוכנית הלימודים בה ניתן הפטור 25%בכל מקרה, אם יינתנו פטורים כאמור, היקפם לא יעלה על  .1.4

 הסטודנט העונדות בקריטריונים המפורטים יעברו לבדיקה, עם זאת, באחריות הסטודנט לעמוד ביישום כלל זה.

 .ים קודמים שעבורם לא הוענק תוארהכרה בלימודים אקדמי .2

לסטודנט פטור מקורס )בין חובה ובין רשות( בתוכנית לימודים בגין קורס אקדמי שלמד  המכללה רשאית להעניק .2.1

הוענק לו תואר אקדמי, ובלבד שהקורס לא במסגרת תוכנית לימודים אחרת במוסד להשכלה גבוהה, אשר בגינה 

זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו לקורס ציון עובר, הקורס שנלמד בעבר דומה בתוכנו, 

 .. ראש המחלקה הוא הסמכות בנושא זההפטור

בין היתר גם את הזמן שחלף מאז הלימודים האקדמיים  ישקול ראש המחלקהבבחינת האפשרות למתן פטור כאמור,  .2.2

 .הקודמים בגינם מבוקש הפטור

כלל בקשות  .מהיקף תוכנית הלימודים בה ניתן הפטור %33פטורים כאמור, היקפם לא יעלה על  בכל מקרה, אם יינתנו .2.3

 הסטודנט העונדות בקריטריונים המפורטים יעברו לבדיקה, עם זאת, באחריות הסטודנט לעמוד ביישום כלל זה

חודש לאחר מכן. טופס  בקשה להכרה בלימודים קודמים יש להגיש למדור בחינות וציונים מיום פתיחת הסמסטר ועד .3

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

 קודמים.
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