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 הגדרת מצב אקדמי וכללי מעבר שנה
 
 קביעת ממוצע הציונים .1

כלל הציונים הסופיים שהתקבלו בסיום הקורסים יכללו בציון הממוצע לאותה שנת לימוד  .1.1

 וכן בציון הממוצע לתואר.

 השקלול יבוצע בהתאם לנקודות הזכות בהן מזכה כל קורס.  .1.2

זר על בחינת סיום קורס או על הקורס כולו, ישוקלל רק הציון וסטודנט חמקרה שבו ב .1.3

 המאוחר יותר בממוצע הציונים.

 

 כללי חזרה על קורסים  .2

  חזרה על קורס כרוכה בתשלום. .2.1

 חזרה על קורס מחייבת חזרה על כל חובות הקורס.  .2.2

ובכפוף מתן הקלות כלשהן בחובות הקורס חזרה על קורס מטעמים אקדמיים מאפשרת  .2.3

 ומרצה הקורס. ראש המחלקהלהחלטת 

לבצע שוב את מחייב את הסטודנט לחזור על הקורס ואף  על ידי וועדת משמעת קורס שנפסל .2.4

 .מטלותהכל 

יהיה  הוא ,בעקבות סיבות מזכות מהמעבדות או פחות 20%-במקרים בהם הסטודנט נעדר מ .2.5

 במקום פנוי.  מותנת שלמהאך ה ,זכאי להשלים את המעבדות בקורס העוקב

שלם עבורו לחזור על הקורס ועליו למהמעבדות,  20%-במקרים בהם הסטודנט נעדר יותר מ .2.6

להחליט מאילו מטלות הוא מעוניין לפטור את הסטודנט,  רשאיפעם נוספת. מרצה הקורס 

 ל.אם בכל

 מסוים פעם נוספת בכל מהלך התואר ללא הגבלת זמן.לשפר קורס ניתן  .2.7

 

 הגדרת מצב אקדמי  .3

 מצבו האקדמי של סטודנט יוגדר כתקין במידה ויעמוד בתנאים הבאים: .3.1

קבלת ציון עובר בכל אחד מהקורסים על פי תכנית הלימודים של מחזור הלימוד של  .3.1.1

קורסים ללא נ"ז, עבור  ומעלה. 55עבור קורסים עם נ"ז, ציון עובר הוא  הסטודנט.

 ומעלה. 70ציון עובר הוא 

 לפחות. קורסים ללא נ"ז לא נכללים בממוצע. 65קבלת ממוצע ציונים שנתי של  .3.1.2

 האקדמי של סטודנט בשנה א' מתחלק לשלוש קטגוריות: ומצב .3.2

לשנה  זכאי לעבורנ"ז הנדרש בתוכנית ומעלה מה 75%-ציון עובר בסטודנט שקיבל  .3.2.1

 .ב'

כנית הלימודים שלו )כולל מהנ"ז הנדרש בתו 74%-50%-קיבל ציון עובר בסטודנט ש .3.2.2

שעומד  ובתנאי רשאי ללמוד קורסים משנה ב' , אךעל שנה א'יצטרך לחזור פטורים( 

 .בתנאי הקדם שלהם
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הנ"ז הנדרש בתוכנית הלימודים שלו ומטה מ 49%-קיבל ציון עובר בסטודנט ש .3.2.3

היה רשאי ללמוד קורסים משנה ב' גם אם , כמו כן, לא ישנה א'על  יצטרך לחזור

 עומד בתנאי הקדם.

סטודנט נדרש לסיים את שנה א' בשנתיים. סטודנט שלא יסיים את שנה א' בשנתיים, יעלה  .3.3

לוועדה הפדגוגית המחלקתית עם המלצה להפסקת לימודים.  סטודנט שיופסקו לימודיו, לא 

 יוכל לערער על ההחלטה.

 בשני קורסים בלבד.  -במהלך לימודיו לתואר, יוכל סטודנט להירשם לקורס בפעם השלישית .3.4

 משך לימודים .3.5

 סטודנט נדרש לסיים תואר בהנדסה תוך ארבע שנים.  .3.5.1

 ניתן להאריך את הלימודים עד שש שנים  .3.5.2

סטודנט שלא יסיים את התואר כולל פרויקט גמר תוך שש שנים יעלה לדיון בוועדה   .3.5.3

 להפסקת לימודים. 

את המשך לימודיו של הסטודנט גם לשנה  תאשרבמידה והוועדה להפסקת לימודים  .3.5.4

שביעית, הסטודנט יחויב בתשלום שכר לימוד בהתאם לקורסים שעליו להשלים, 

 בהם גם הפרויקט. 

 לימודי אנגלית .3.6

 סטודנט מלימודי בוקר נדרש להגיע לרמת פטור מאנגלית עד סוף שנה ב' ללימודיו. .3.6.1

בתנאי שעבר ו הגיע לרמת פטור באנגלית, יוכל להירשם לקורסי שנה ג' סטודנט שלא .3.6.2

 מנ"ז הנדרש לשנים א' + ב' על פי תוכנית הלימודים. 75%

לא יוכל להירשם לקורסים של  ,מנ"ז הנדרש לשנים א'+ ב' 75%עבר  שלא סטודנט .3.6.3

 שנה ג'.

מנ"ז  38%תעשה על ידי מעבר של עבור סטודנטים שלומדים במסלול ערב  הבדיקה  .3.6.4

 הנדרש לתואר.

 .טיפול בסטודנטים החל משנה חמישית ועד שנה שביעיתאופן ה .3.7

 סטודנט נדרש לסיים את לימודיו בפרק זמן של עד שש שנים. .3.7.1

להיפגש עם ראש , נדרש לימודיו עד סוף השנה השישיתאת סטודנט שלא סיים  .3.7.2

 המחלקה לצורך הערכת מצבו האקדמי. 

לצורך  בוועדה להפסקה / המשך לימודיםמצבו האקדמי של הסטודנט יעלה לדיון  .3.7.3

 קבלת החלטה.

סטודנט שיקבל אישור מהוועדה להמשיך את לימודיו, יידרש להיפגש עם ראש  .3.7.4

 מיוחדת. המחלקה לבניית תוכנית לימודים 

 .רישום לקורסים יתבצע דרך רכזת המחלקה .3.7.5

הסטודנט יהיה מחויב לסיים את לימודיו עד סוף השנה השביעית. במידה ולא ישלים  .3.7.6

 את חובותיו לתואר עד סוף השנה השביעית, לימודיו יופסקו.
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 .רישום לקורסים ללא עמידה בדרישות הקדם .4

  הקדם במקרים הבאים:סטודנט רשאי להירשם לקורס ללא עמידה בדרישות  .4.1

 ומעלה. 45ציון סף בקורס הקדם של  .4.1.1

 ומעלה הכולל כישלונות בקורסים. 65ציון סף לממוצע סופי של  .4.1.2

אלא הדבר  ,בשנת לימודים מסוימת לא אוכפים את דרישות הקדם בין סמסטרים )א' + ב'( .4.2

להירשם  בשנה א' יוכל 2וגם בחדו"א  1)לדוגמא סטודנט שנכשל בחדו"א  נעשה באופן שנתי

 ללא צורך באישור חריג(. 2ובסמסטר ב' לחדו"א  1בתחילת שנה ב' בסמסטר א' לחדו"א 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


