
 
 

 

 
 

 
 

 טשנה"ל תשע" 2018-2019
 

 תקנון החוג הוא תוספת לתקנון המכללה ובא להשלימו
 

 

 הרפואית המעבדה למדעי החוג נהלי

 .הרפואית המעבדה למדעי החוג נהלי מובאים להלן

 מעת התקנון של עדכונו על המופקדת החוג, של ההוראה וועדת החלטות ועל החוג, תקנון על מבוססים הנהלים

 .לעת

 

 ת.בחינו תקופת מתקיימת סמסטר כל סמסטרים, ובתום בשני הלימודים שנת במהלך מתקיימים בחוג הלימודים

 .החוג מזכירות ידי על המתפרסמת הלימודים תכנית לפי השונים המקצועות את ללמוד הסטודנט על

 

 הקצאתבקורס.  הסטודנטים לכל זהה יהיה זה משקל .זכות בנקודות המתבטא משקל ניתן בחוג קורס לכל

 לפי קורס כל של הזכות נקודות מספר נקבע ככלל  ג.החו של ההוראה ועדת ידי על נעשית לקורס זכות נקודות

  של הקורס. השעות היקף

 .אחת זכות בנקודת מזכה סמסטריאלית שבועית שעה

 

 בקורסים נוכחות

  .(80%חובה )לפחות  היא בחוג הקורסים בכלל הנוכחות :בקורסים נוכחות .1

 .קורס בכל ההרצאות מסך  20% עד היעדרות מותרת

 על סטודנט שיעדר מעבר למכסה זו יוטלו העונשים הבאים:

 .נקודות מהציון הכולל שלו בקורס 6ס, יופחתו לסטודנט קור בכל ההרצאות כללמ 30% עד היעדרות

 .בקורסנקודות מהציון הכולל שלו  8ס, יופחתו לסטודנט קור בכל ההרצאות כללמ 40% עד היעדרות

 .נקודות מהציון הכולל שלו בקורס 10ס, יופחתו לסטודנט קור בכל ההרצאותויותר מכלל  50% של היעדרות

 לא יאושר מועד מיוחד בקורס. 20%כמו כן לסטודנט שנעדר בקורס מעבר למכסה המותרת של 

 מוצדק באישור היעדרות .השיעורים בכל חובה הינה הנוכחות( וסמינר )שנה ג'( ’ב )שנה פרוסמינריון בקורסים 

  .אלה בקורסים ההרצאות מסך 10% עד מותרת )מחלה(



 
 

 

 הסטודנט. זכויות חוק פי על יינתן לידה או מילואים שרות עקב היעדרותאישור ל 

 

 שיעורי מסך  10% עד )מחלה( מותרת מוצדק באישור היעדרות .תהמעבדו בכל נוכחות חובת חלה :מעבדות .2

 קורס. בכל המעבדה

 הסטודנט. זכויות חוק פי על יינתןלידה  או מילואים שרות עקב ממעבדות היעדרותאישור ל 

 .הקורס של הכללי בחישוב אפס בציון תחושב ,מוצדק אישור ללא ממעבדה היעדרות 

 

 .החוג למזכירות מידית להעביר יש מוצדקת היעדרות על אישור. 3

 

 לשיעור להכניס שלא רשאי מרצה כחסר. יירשם ההרצאה מתחילת דקות -10 מ יותר המאחר סטודנט :איחורים .4

  .מאחר סטודנט

 

 חל איסור חמור על שימוש בטלפון נייד במהלך ההרצאות, המעבדות והתרגולים. .5

 

 לימודים תכניות

הקורסים  סילבי. השנה בפתיחת המרצים ידי על לסטודנטים תימסר מקצוע בכל הלימודים תכנית על כללי הסבר

 מנת על מחייבות אלו דרישות .המרצה ודרישות הקורס נושאי יפורטו בהם האישי, המידע במערכת יפורסמו

 בקורס ציון לקבל

 (.’וכו תרגילים, דוחות )הגשת 

 

 המעבדה קורסי

 .עצמם בפני העומדים נפרדים קורסים הם בחוג המעבדה קורסי

 .הקורס על בחזרה או החסרות המעבדות חומר השלמת תחייב (החוג הנהלת היעדרות )באישור כל

 .המעבדה קורס מטלות כל את לעבור הסטודנטים על

 .מסכם דוח או שבועיים ודוחות )מועד אחד בלבד( מסכם מבחן או בחנים יהיו מעבדה קורס בכל

 של דעתו שיקול לפי יהיה בקורס המסכם הדוח או המסכם המבחן, המעבדה דוחות הבחנים, ציוני שקלול

 .המרצה

 .סטודנט לכל זהה ציון יינתן לזוג במשותף שהוגשו מעבדה לדוחות

 

 



 
 

 

 הישגים הערכת

 לזכאות חובה כדרישות שנקבעו החובות בכל עמד לאאם  קורס של מסכמת לבחינה לגשת יורשה לא סטודנט

  .המסכמת לבחינה

 אפס(. יהיה בקורס הסופי ציונו )כלומר, מהקורס שנשר כמי ייחשב מסכמת לבחינה לגשת זכאי שאינו סטודנט

 כנגד פי שיקול דעתו של המרצה-על יינתן ,מחלה בעקבותאו מההערכה המעצבת ודוחות,  תרגילים מהגשת פטור

 את להעביר המרצה על  המרצה. אל הסטודנט של בכתב פנייה לאחר רק יינתן חריג פטור .בכתב אישורים

 .החוג ראש של לאישורו המלצותיו בצירוף הפנייה

 זכויות לחוק בהתאם לידה תינתן או מילואים שרות עקב או מההערכה המעצבת ,ודוחות תרגילים מהגשת פטור

 הסטודנט.

 

 קורס על חזרה

  .לראשונה הקורס נלמד בה ,  לשנההעוקבת בשנה רק קורס על לחזור רשאי סטודנט

 כדין הקורס, חובות ודינו, לעניין כולל ההערכה מעצבת, המטלות כל בהגשת יחויב קורס על החוזר סטודנט

 ההוראה בוועדת לימודיו הפסקת תידון - פעמיים בקורס שנכשל לראשונה. סטודנט הקורס את הלומד סטודנט

 .החוג של

 שינויים בכתב בטופס להגיש קורסים יש של הורדה או/ו כגון הוספה הלימודים בתוכנית לשינוי כלשהן בקשות

 .סמסטר בכל השלישי השבוע סוף עד החוג למזכירות

 שרה.או הבקשה כי לוודא הסטודנט באחריות

קורסים במהלך הלימודים לצורך שיפור הציון. לא ניתן לחזור על אותו קורס יותר  5-לא ניתן לחזור על יותר מ

 . 55מפעם אחת. הציון הסופי יהיה הציון האחרון שהתקבל. סטודנט הנבחן בפעם החמישית לא יקבל ציון מעל 

 לא ניתן באף שלב לחזור על הקורס "מבוא לביולוגיה" לצורך שיפור הציון.

 לא ניתן לחזור על קורסים של שנה א' לאחר סיום שנה ב'. 

 

 קורסים ומעבר מסכמות בחינות

 המסכמות הבחינות מועדי

 :המכללתי בתקנון זה בסעיף לאמור בנוסף

 עדיפות לתת הסטודנט על שונות, אקדמיות לשנים השייכים קורסים כוללת סטודנט של הלימודים תכנית אם .1

 החוג של התחשבות תהיה לא  .במסלול יותר מוקדמת אקדמית לשנה השייכים לקורסים המסכמות בבחינות

 .בבחינות לסמיכות

 



 
 

 

 לבחינה רשומים לקורס הרשומים הסטודנטים כל א' למועד . מועדים בשני קורס בכל להבחן רשאי סטודנט כל .2

 שנרשם ובתנאי המכללתי(  לתקנון )בהתאם בכך המעוניין סטודנט כל להיבחן ב' רשאי למועד .אוטומטי באופן

סטודנט שנרשם לבחינה במועד ב' ולא הודיע על אי הגעתו לבחינה יחויב  במערכת מידע עפ"י הנהלים. מראש

ציון מועד ב' הוא הציון הקובע בקורס. סטודנט אשר ייכנס לבחינה במועד ב' ויצא מבלי להגיש  בקנס כספי.

 בקורס. 0את טופס הבחינה, יקבל ציון 

 

 מיוחדים מועדים .3

 ות:כולל מיוחד למועד מוצדקות סיבות

 )בהצגת הבחינה במועד חולים בבית אשפוז או ידהל חופשת ,ימים נוספים( 7)מיום החתונה + , חתונהלידה א.

 (.החוק פי על הסטודנט זכויות לכללי ובהתאם  ,חולים בית או/ו מיון מחדר מחלה אישור

 לחוק ובהתאם ,המילואים שרות על מתאים אישור המילואים )בהצגת באמנת למפורט בהתאם מילואים שרותב. 

 (.הסטודנט זכויות

 ג. פטירת בן משפחה מדרגה ראשונה.

 

 קיץ במרוכז.הבמהלך חופשת מועדים המיוחדים יתקיימו  כל

 

 מאוחר שיוגשו בקשות . המבוקש בקורס הציונים פרסום לאחר שבועיים עד להגיש יש מיוחד למועד בקשות 

 .יטופלו לא יותר

 .בקורס 0 ציון יקבל ,לבחינה הופיע ולא  ,מיוחד למועד רשום שהיה סטודנט 

 

  לשנה משנה מעבר

 ציוניו שממוצע בסטודנט או , יותר או קורסים בשני שנכשל סטודנט של במקרים תדון החוג של הוראה וועדת

 הפסקת או שלמה שנה על חזרה ,סמסטר על חזרה  ,קורס על חזרה על להחליט הוועדה .  בסמכות-65מ נמוך

  ט.הסטודנ של לימודיו

  ה.התאמ חוסר עקב מסטודנט לימודים המשך למנוע הזכות הוראה ועדת בידי ,לעיל לאמור בנוסף

 .הכתב על יועלו זו להחלטה הנימוקים

 

 

 

 



 
 

 

 לתואר וזכאות הלימודים סיום

 320 של בהיקף רפואית- במעבדה והתמחה, הלימודים תכנית במסגרת המטלות כל את בהצלחה שסיים סטודנט

 . (.B.Med.Lab.Sc) הרפואית המעבדה במדעי בוגר תואר לקבל שעות, זכאי

 )בתנאי שקורס זה אינו עיקרי בתכנית הלימודים של החוג(לימודיו, תקופת בכל בלבד אחד בקורס הנכשל סטודנט

  .נכשל ציון עם התואר קבלת לאשר כדי ההוראה לוועדת לפנות יוכל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


