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 כללי .1

 ייקבעו על ידי החוג. שקורסי חובה ובחירה תכלול ומעשיים. תוכנית הלימודים  עיונייםהסטודנטים ילמדו קורסים 

 

 ומטלות מסכמת בחינה מעבר .2

 הגשת, נוכחות: הקורס דרישות בכל בהצלחה לעמוד הסטודנט על 'עובר' ציון לקבל כדי. 60 הוא קורס בכל" עובר" ציון

 .בקורס והמטלות מהמבחנים אחד בכל לפחות עובר ציון וקבלת תרגילים

 לשנה משנה מעבר .3

 שלוןיכ של במקרים תדון הוראה ועדת. 70 הוא( סטטיסטיקה למעט) החובה בקורסי לשנה משנה המשוקלל המעבר ציון

, קורס על בחזרה סטודנט לחייב הוועדה בסמכות .70-מ נמוך ציוניו שממוצע בסטודנט או ויותר קורסים בשני סטודנט

 ההוראה ועדת בידי, לעיל לאמור בנוסף. הסטודנט של לימודיו הפסקת או שלמה שנה על חזרה, סמסטר על חזרה

 .הכתב על יועלו להחלטה הנימוקים. ללימודים בחוג התאמה חוסר עקב מסטודנט לימודים המשך למנוע הסמכות

 תנאי קדם לקורסים. 4

בשנה ב'  תנאי קדם לקורס פרוסמינר יםהקורסים 'כתיבה וקריאה אקדמית' והקורס 'טיפוח מיומנויות כתיבה' מהוו    

 .כלל להשתתף בסמינריםאינו רשאי , ים הללוהקורסאחד סטודנט שלא יעבור עד סוף שנה ב' את  .לסמינרים בשנה ג'כן ו

 יכול להשתתף בסמינריון בשנה ג'.א למחקר השיטות  יקורססטודנט שלא עבר בהצלחה את 

 שיעוריםוהתנהלות ב נוכחות .5

 בהתאם בשעורים הנוכחות סדרי את יקבעו הקורסים מוריכלל, החוג מעודד השתתפות פעילה בשיעורים הפרונטליים.  

בקורס בו יש מהפגישות  80%סטודנט שלא נכח בלפחות  .הקורס בסילבוס צויןתחובת נוכחות  .קורס כל של לאופיו

 לא יהיה רשאי לגשת לבחינה ו/או להגיש את עבודת הסיום בקורס.חובת נוכחות 

מהפגישות לא יהיה רשאי להגיש את  80%סטודנט שלא נכח בלפחות . נוכחות חובת קיימת ובסמינריונים בפרוסמינריון 

 עבודת הסיום בקורס.

במקרה של היעדרות מפאת מחלה או  שכן הלמידה המעשית מתבצעת בכיתה. 100%קיימת חובת נוכחות של  בסדנאות 

של  80%-אישית מוצדקת אחרת, הסטודנט יגיש אישורים למרצה הקורס. בכל מקרה, סטודנט שלא נכח לפחות ב סיבה

 הפגישות של סדנא לא יהיה זכאי לציון בסדנא.

מרצה רשאי לא לרשום נוכחות לסטודנט שאיחר או לא נכח בפרק זמן  .מאחר סטודנט רלשיעו להכניס שלא רשאי מרצה 

 דקות. 15אחר של השיעור )באמצע או בסופו( העולה על 

 .השיעורים במהלך לימודים למטרת שלא במחשבים או ניידים בטלפונים שימוש לאסור על רשאים המרצים 



 
 

 

 להעביר ממקומו או להוציא מהכיתה סטודנט שמפריע למהלך התקין של השיעור.  ים רשאיםמרצ 

 מרצים רשאים לאסור על אכילה בזמן השיעור. 

הוא קניינם של המרצים ושל המכללה. הקלטת המרצים  , וכל הנאמר בשיעור על ידי המרצה,תוכן השיעורים והמצגות

קבלת אישור בכתב מן המרצה על סוג והיקף ההקלטה המותרת או ורק לאחר תתבצע אך והשיעורים ו/או הפצת תוכנם 

 הפצת כל חומר אחר שניתן או הועבר על ידי המרצה.

 אתיקה בכתיבת עבודות והגשתן .6

חלק חשוב מהמיומנויות שאותן מקנה החוג היא עבודות וסמינריונים )להלן: "העבודות"( כתיבת 
סגל החוג רואה חשיבות רבה  חשוב מהערכת הסטודנט.הציונים בעבודות אלה הם חלק  לסטודנטים.

בשמירה על ערכים של יושרה והגינות בכל הקשור לכתיבה עצמאית של עבודות ולפיכך יפעל להבטחת 
 הערכה ומונעת הסטודנטים בין השוויון את מפרה עבודה בכתיבת עזרההגינות בכתיבת העבודות. 

אסורה  מטלת כתיבהנייה לעזרה חיצונית בכתיבת פלכן  .הסטודנטים יכולות של ומדויקת אמתית
  בהחלט ומהוה הפרת משמעת חמורה.

 להלן התייחסות מפורטת לעניין כתיבת סמינריוניים ועבודות:

ישנה סיבה אקדמית ו/או מקצועית, אם כתיבת העבודות תעשה באופן עצמאי לחלוטין. ככלל,  .1

 .עבודה בזוגות או בצוותים לאפשררשאי המרצה 

 .פרוסמינר וסמינרבעבודות  בצוותים אינה מותרת עבודה .2

 .בתשלוםאין להעביר עבודות לעריכת לשון או לעריכה אחרת בשכר או שלא  .3

אין להעתיק קטעים מהאינטרנט, אלא תוך שימוש בכללי אזכור וציטוט, כפי שנלמדו בקורס  .4

 טוט.   שימוש במירכאות כפולות והפנייה לאתר שהוא מקור הציותוך כתיבה אקדמית, 

הפנייה מדויקת למראה שימוש במרכאות ו)שורה או פסקה( ממקור חיצוני מחייב ישיר כל ציטוט  .5

 מקום כמקובל בכללי הכתיבה האקדמית. 

יציינו זאת  ,, וכן סטודנטים בעלי אישור על לקות בכתיבהסטודנטים שעברית אינה שפת אמם .6

מקרה, גם סטודנטים אלה מחויבים בראש העבודה ויצרפו לעבודה אישור במידת הצורך. בכל 

 , תתכן הגשה באנגלית. ובאישורו לכתיבה עצמאית. בתאום עם המרצה

 במקרה של חשד לעזרה חיצונית או להעתקה מתן הציון יעוכב ויוחלט על אחד או יותר מאלה:  .7

o על העבודה, לרבות כתיבת תשובה לשאלה בנוכחות  הפל הזמנת הסטודנט להבחן בע

 .ולתת ציון סופי לעבודה המרצה כדי לאמת את יכולת הכתיבה של הסטודנט

o .חזרה על הקורס ו/או כתיבת עבודה חדשה 

o  של המכללה משמעתהלוועדת תלונה על הסטודנט. 



 
 

 

 יוניותסמינרהגשת עבודות . 7

 איחור בהגשת העבודה שלא באישור עשוי לגרור הורדת נקודות .ידי החוג שיקבע עליוגשו במועד  יוניותעבודות הסמינרה

 . ואף לגרור חזרה על הקורס

 סיורים וכנסים מקצועיים. 8

 . המאורגנים על ידי החוג או במסגרת הקורסים והסדנאותסיורים מקצועיים ב א. חלה חובת נוכחות

 היא הלימודים שעות ובמהלך השנה לאורך המתקיימים החוג ובכנסי אורח בהרצאות השתתפות. ב

 או הפעילות מתבצעת בו המקביל בקורס בציון הורדה אחריה תגרור מוצדקת שאינה היעדרות. חובה

 .החוג ראש של דעתו לשיקול בהתאם, אחרים בקורסים


