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 3מתוך  1עמוד  תאריך עדכון:  מהדורה : 
 

 

התנאים ו התהליך שסטודנט נדרש לעבור,  מגדיר אתנוהל סיום לימודים וזכאות לתואר   מטרה:

 בהם סטודנט נדרש לעמוד כדי לקבל תואר אקדמי מהמכללה.

 

 התנאים הבאים:כל אם מולאו אקדמי יהיה זכאי לתואר מן המניין סטודנט  זכאות לתואר: .1

 סטודנט לתואר ראשון .1.1

 של המחלקה ומחזור לימוד.בהתאם לתוכנית הלימודים  האקדמיים החובות השלמת .1.1.1

 ציון "עבר" / "פטור". /ומעלה  55  )כולל קורסי בחירה( עובר בכל אחד מהקורסיםציון  .1.1.2

 ומעלה. 65של  סופיציון ממוצע  .1.1.3

 .70הוא  ציון עובר בקורס אנגלית .1.1.4

 ציון בקורסי ההכנה בהתאם ליחידה האקדמית. .1.1.5

 סטודנט לתואר שני .1.2

 .של המחלקה ומחזור לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים האקדמיים השלמת החובות .1.2.1

 ציון "עבר" / "פטור". /ומעלה  65עובר בכל אחד מהקורסים. ציון  .1.2.2

 ומעלה. 75של  סופיציון ממוצע  .1.2.3

 

 תהליך סגירת תואר .2

רשאי  ,כל הציונים, כולל פרויקט הגמריבל את כל החובות האקדמיים וקסטודנט שסיים את  .2.1

 .עד שנה מתום סיום הלימודים ,להגיש בקשה לסגירת תואר למינהל האקדמי

בדיקת גיליון שתכלול  ,הלימודיםת סיום חובות בהתאם לתוכנית מינהל האקדמי יבצע בדיקה .2.2

 .קביעת קורסים עודפיםו ציונים

 מסמכים לסגירת התואר לסטודנט שסיים את חובותיו ישלחו באמצעות תחנת המידע. .2.3

 סטודנט יידרש להחזיר את כל המסמכים חתומים. .2.4

)כולל סטודנטים  הסדרת כל החובות הכספייםלסטודנט לאחר תן נאישור זכאות לתואר יי .2.5

 שהושאלו.החזרת כל הציוד והספרים ו(הפטורים מתשלום חלקי או מלא של שכר לימוד

 כל הסעיפים שצוינו לעיל הינם בכפוף לבדיקה של המינהל האקדמי. .2.6

 

 קורסים עודפים .3

קורסים עודפים הינם קורסים שאינם נכללים בתוכנית הלימודים הנדרשת ושאותם למד  3.1

 הסטודנט במהלך לימודיו לתואר ונבחן בהם. 

קורס עודף מופיע בגיליון הציונים, אך לא נכלל בממוצע הציונים או בספירת נקודות הזכות  3.2

 לתואר. 

הסטודנט רשאי לבקש להכניס קורס עודף לחישוב ממוצע הציונים הסופי ולספירת נקודות  3.3

 הזכות. הבקשה תועבר לבדיקת  האחראי האקדמי.

יון הציונים הסופי ומספירת נקודות הסטודנט רשאי לבקש להסתיר לחלוטין קורס עודף מגיל 3.4

 הזכות. הבקשה תועבר לבדיקת האחראי האקדמי.

להגדיר ה לאשר לסטודנט במחלקות אשר מקיימות לימודים לתואר שני, יכול ראש המחלק 3.5

  .לתואר שניכקורסים  זכות נקודות 5עודפים בהיקף של עד קורסים 
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 3מתוך  2עמוד  תאריך עדכון:  מהדורה : 
 

 

 

 קורסי השלמה בתואר שני  .4

ציון הסף של , מכללה לבצע קורסי השלמהלתואר שני בסטודנט אשר נדרש על פי תנאי קבלתו  4.1

 הינם בהתאם להחלטת בית ספר.ממוצע משוקלל והשלמה כל קורס 

 מינהל האקדמי יבצע בדיקת סיום חובות בהתאם לתוכנית הלימודיםה סגירת תוארבמסגרת  4.2

 שתכלול בדיקת קורסי השלמה.

 

 במסגרת תואר שני קורסי בחירה .5

תואר שני במסגרת התוכנית לציון עובר של קורס בחירה לסטודנט לתואר ראשון שלמד קורס 

 .65הוא 

 

 ציונים .6

של ציוניו במקצועות  לפי נ"ז לתואר על בסיס ממוצע משוקלל סופי לכל סטודנט ייקבע ציון  6.1

 .הלימוד

 הציון הסופי של התואר הינו בדיוק של מאיות. 6.2

 ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר. לא ניתן לשפר 6.3

 

 אישור זכאות לתואר .7

 באישור הזכאות מפורטים שם הסטודנט, המחלקה בה למד ומועד הזכאות לתואר. 7.1

, במועד הנפקת אישור הזכאותתאריך הזכאות לתואר יהיה תאריך קבלת ציון אחרון בתואר,  7.2

 ולא ניתן לשנותו.

 י הכתובת שעדכן במעמד פגישת סגירת התואר.אישור הזכאות לתואר יישלח לסטודנט, על פ 7.3

 אישור הזכאות יונפק בשני העתקים ובצירוף שני עותקים של גיליון ציונים רשמי. 7.4

 

 הצטיינות:  .8

רמת הסיום של הסטודנט נקבעת לפי מקומו היחסי של הסטודנט בין המסיימים במחלקה 

)מחזור סיום הם כל הבוגרים במחלקה נתונה אשר הסדירו את כל  מחזור סיוםבאותו 

לא יהיה  שהממוצעובתנאי לדצמבר של אותה שנה(  31-חובותיהם האקדמיים והכספיים עד ל

 נמוך מסף שנקבע לכל רמה, כמפורט להלן:

 

 תואר ראשון:

 רמת סיום אחוזים מינימאלי ממוצעסף 

 בהצטיינות יתרה עליונים 5% 90

 בהצטיינות הבאים 15% 88

 בהצלחה ---- 80

 סיום לימודים כחוק ---- 65
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 3מתוך  3עמוד  תאריך עדכון:  מהדורה : 
 

 

 

 ללא קשר למיקומו בדירוג ,הצטיינותיזכה ב 93ממוצע תואר שווה או מעל  עםסטודנט  •

 הציונים.

 ללא קשר למיקומו ,בהצטיינות יתרה יזכה 96ממוצע תואר שווה או מעל  עםסטודנט  •

    בדירוג הציונים.

 

 תואר שני:

 רמת סיום מינימאלי ממוצעסף 

 בהצטיינות יתרה 95

 בהצטיינות 90

 סיום לימודים כחוק 75

 

 10%מצטיינים או יותר מ  20%ובמידה ויהיו יותר מ ייבחנו מידי שנה תנאי הזכאות  •

 .מסיימים בהצטיינות יתרה, ישונו תנאי קביעת ההצטיינות

 

זכאי בטקס המתקיים אחת לשנה  תעודת הבוגר )דיפלומה( תוענק לסטודנטטקס בוגרים:  .9

)סטודנט שלא נכח בטקס רשאי לקבל את הדיפלומה בתיאום  במועד שיפורסם על ידי המכללה

בכדי להבטיח השתתפות הסטודנט בטקס הבוגרים הקרוב,  .מראש מול המינהל האקדמי(

ך עליו להסדיר את כל חובותיו האקדמיים והכספיים, כולל החזרת רכוש המכללה, עד לתארי

 לדצמבר של אותה שנה. 31


