בס"ד

תקנון  -נהלים וסדרי למידה
א.

לדרכה של מכללה
.1

על מנת לייחד את דרכנו במוסד ,אנו מדגישים כי הליכותיו והתנהגותו של ב ן המכללה מתחייבות על פי התורה וההלכה ומידותיו
תהיינה סוגות ברוח מוסר הקודש והטוהר של רוח "ישראל  -סבא".

.2

המכללה נוסדה על בסיס תפיסה קהילתית וחברתית רחבה ,עקרון המשפיע על כל תחומי הלימוד ,מקצועות ההוראה ,מטלות
הסטודנטים והתפתחותה בעתיד .במוסדנו קיימת אווירה משפחתית שעלינו לשמרה על ידי אמון בין צוות ההוראה והעובדים לבין
הסטודנטי ם.

נוכחו ת בש יעור י ם

ב.

.1

על פי הוראות משרד החינוך הנוכחות בשיעורי המכללה היא חובה.

.2

סטודנט ש יעדר  20%ממספר הפגישות בקורס בלא קשר לסיבת ההיעדרות לא ייחשב לו הקורס והוא לא יוכל להיבחן בו .כל בקשה
חריגה כגון מחלה וכדו'  ,יש להפנות לוועדת סטטוס.

.3

יש לדייק ב כניסה לשיעורים .שלושה איחורים של הסטודנט ייחשבו כהיעדרות.

.4

במקרה שסטודנט יצא באמצע שיעור לפרק זמן שאיננו סביר ,המרצה רשאי לא להכניס אותו בחזרה לשיעור והוא יחשב כנעדר מן
ההרצאה כולה.

ג.

בח ינו ת ועבודו ת
.1

המזכירות האקדמית היא האחראית לבחינות .בקשות מיוחדות אין להפנות למרצים ,אלא למזכירות האקדמית בלבד.
ה בחינות ייערכו בתקופה שבין הסמסטרים ובתום הסמסטר השני ייערכו בחינות סוף השנה .כל חריגה טעונה אישור ועדת סטטוס.

 . 2סטודנט לא יורשה לגשת לבחינה ,אם אין ב רשותו כרטיס נבחן .סטודנט זכאי לכרטיס נבחן רק לאחר הסדרת שכר הלימוד שלו.
 .3א.

סטודנט רשאי לגשת למועד א ' או למועד ב '.

ב .מועדי ב' יתקיימו בימים שבהם הסטודנט לא לומד.
ב.

סטודנט שנכשל במועד ב' ולא נבח ן במועד א' ,רשאי להגיש בקשה בכתב למועד מיוחד ,עד  3שבועות מתאריך בחינת מועד ב'.
סטודנט שנבצר ממנו להיבחן בשני המועדים י פנה במכתב מנומק לוועדת סטטוס וזו תחליט על זכאותו להיבחן במועד מיוחד.
ועדת סטטוס תדון ותשיב בכתב ,לא יאוחר מחצי שנה לאחר סיום הקורס.

ג.

סטודנט שנבח ן במועד א ' ולא נכשל ,אך מעוני ין לשפר את ציונו ,רשאי לגשת למועד ב ' של אותה שנה .הציון הקובע הוא הציו ן
של הבחינה במועד ב '.

.4

במ ידה והסטודנט לא י שלים את כל חובותי ו בק ורס במשך חצי שנה מסיום הקורס ,הוא לא יהיה זכאי להיבחן באו תו קורס (כול ל
פנ יה לועד ת סטטוס) – הקורס י תבטל וה ו א י צטרך לחזור על יו שנ י ת.

.5

מועדי הבחינות מתפרסמים באתר המכללה ועל גבי לוחות המודעות והתאריכים מחייבים .לא יהיו מועדים מיוחדים אלא באישור
מוקדם של ועדת סטטוס.

.6

סטודנט המאחר יותר מ  15 -דקות לבחינה לא יורשה להיבחן.

.7

קבלת מחברת הבחינה מותנית בהצגת אישור זכאות חתום על ידי המזכירות האקדמית .בירורים יש לערוך לפני מועד הבחינות.
בתחילת הבחינה יש למלא את כל הפרטים על גבי מחברת הבחינה.

.8

במועד א ' המרצים יהיו נוכחים בשעת הבחינה; במבחני מועד ב ' המרצים יהיו זמינים בטלפון.

.9

בתום הבחינה על הסטודנט להגיש את המחברת והשאלון למרצה ו יאשר בחתימת ידו את מסירתם.

.10

עבודות יש להגיש עד סיום מועד ב' של אותו סמסטר או עד המועד שנקבע בתיאום עם המרצה והמזכירות האקדמית.

.11

סטודנט שלא מסר עבודה עד למועד זה ,י פנה בכתב לועדת סטטוס בבקשה מנומקת להארכת המועד .ההארכה תינתן רק בהמלצת
ראש החוג ומרצה הקורס ,ובכל מקרה לא יאוחר מחצי שנה לאחר סיום הקורס.

.12

עבודה הנמסרת באיחור ,באישורה של ועדת סטטוס ,תימסר לפי הדרישות העדכניות של אותו קורס באותה שנה שבה היא נמסרת.

.13

סטודנט ש ימסור עבודה לאחר חצי שנה מהמועד שנקבע יחויב בקורס שנית.

.14

עבודה או מבחן יימסרו למזכירות האקדמית ולא לידי המורה .הסטודנט יקבל מהמזכי רות אישור מסירת עבודה שהעתקו ישמר
במזכירות .חובה על הסטודנט לצלם את עבודתו ולשמור אצלו העתק.

.15

המכללה אינה מחזירה מחברות בחינות .המחברות נסרקות במחשב וסטודנט המעוני ין לערער על ציון הבחינה ,יעיין במחברת
הסרוקה באתר ולאחר מכן הוא רשאי לפנות בכתב למזכירות האקדמית ,לא יאוחר מחודש לאחר קבלת הציון( .מבחנים אמריקאיים
לא נסרקים)

עבודה סמ ינר יונ י ת

ד.
.1

על כל סטודנט להגיש עבודות סמינריוניות בהתאם להתמחויות אותן הוא לומד  .לעבודה המודפסת יצורף דיסקט המכיל את הקובץ.

.2

עבודה סמינריונית יש להגיש עד תאריך  31באוגוס ט של אותה שנה בה נלמד הקורס או עד המועד שנקבע בתיאום עם המרצה
והמזכירות האקדמית.

.3
ה.

חובה על כל סטודנט לשמור אצלו העתק של העבודה הסמינריונית

תנא י מעבר משנה לשנה
.1

ציון עובר נקבע ל  70-בלשון ,במתודיקה של המקצוע ובעבודה המעשית  .באנסין בגמרא ציון עובר הוא  . 75בלימודי התמחויות על
הסטודנט לצבור ממוצע של  70לפחות .בשאר הקורסים הציון עובר הוא .60

.2

סטודנט שלא ישלים את חובותיו בקורס קדם ,לא י וכל להירשם לקורס מתקדם המבוסס על קורס זה.

.3

סטודנט שלא יגיע על דעת עצמו לקורס שהוא רשו ם בו ,יחויב בתשלום נוסף עבור רישום מוחדש לקורס.

.4

סטודנט בתוכנית המצוינים ,י היה רשאי ללמוד קורסים המיועדים לשנים מתקדמות יותר ,בתנאי שאלה לא דורשים קורס קדם
ובתנאי שזה נעשה לפי התוכנית למסלול שאושר לו.

ו  .נוהלי הפסקת או הקפאת לימודים
.1

ועדת המשמעת המכללתית רשאית להמליץ על הפסקת לימודים של הלומד בכל אחד מנתיבי הלימוד מהסיבות הבאות :אי מילוי חובות
אקדמיים ,התנהגות שאינה הולמת עובד חינוך והוראה ,חוב של שכר לימוד ,עברת משמעת.

.2

ההחלטה הסופית על הפסקת לימודים היא בסמכותו ובאחריותו של ר אש המכללה .החלטתו תימסר בכתב לידי התלמיד שהופסקו
לימודיו ועותק ממנה י ישמר בתיקו האישי.

.3

ה ת י ישנו ת ל ימוד י ם  -לאחר סיום שנת הלימודים האחרונה (שנה ד') תישמר הזכות להשלים חובות להסמכה במשך שנה ממועד סיום
הלימודים על פי התכנית המקורית .לאחר מכן תידרש חזרה על הקורסים או הגשת עבודות נוספות ,כפי שתיקבע הנהלת המכללה.
לאחר שש שנ י ם לא י ה יה תוקף לל ימוד י ם הקודמ י ם.

ז.

ל ימוד עצמ י
בשל אופי הלימודים המיוחד בתוכנית ,לא יתאפשרו קורסים בלימוד עצמי למעט קורסים המובנים במערכת .כל בקשה חריגה דורשת את
אישורה של ועדת סטטוס.

תאריך___________ :
אני הסטודנט ___________ :מאשר שקראתי את התקנון
ומצרף את חתימתי שהבנתי את האמור בו______________ :

