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 תקנון לימודים כללי לתארים מתקדמים

  

 

 תקנון מוסמך

שאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. תקנון זה עוסק  M.Aהאקדמית גליל מערבי מעניקה תואר מתקדם 

בהצגת הנושאים הרלוונטיים לתארים מתקדמים בלבד, כל נושא שאינו מופיע בתקנון זה, משמעו כי הנוהל 

 הקבוע לאותו נושא הוא זה המוצג בתקנון הלימודים הכללי לתואר בוגר.

 

 מסלול לימוד

 תואר מוסמך קיים במסלול נלמד.

 ד ניהול וכלכלה )ללא תיזה(מסלול נלמ 

 מסלול ניהול מערכות חינוך-  

 מסלול קרימינולוגיה התמחות: כוללת, התמחות: ילדים ונוער בסיכון. 

 

 קבלת סטודנטים

אחת מתוכניות המוסמך, להיות בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר, על המועמד לדרישות קבלה: 

ובציון ממוצע משוקלל, המוגדר בדרישות הקבלה של  תכנית אליה הוא מבקש להתקבלהרלוונטי לבתחום 

התכנית. בסמכות ועדת הקבלה של כל תכנית להחליט האם לקבל או לדחות את המועמד. קבלה חריגה 

 תאושר על ידי הועדה האקדמית של התכנית.

י על הסטודנט להיות בעל פטור באנגלית. מועמד שלמד תואר ראשון במוסד אקדמדרישות ידע באנגלית: 

פטור לא אקדמי לא ייחשב כפטור לצורך קבלה  ג, רמתו באנגלית תיקבע לרמת פטור.המוכר על ידי המל"

 ללימודי תואר שני.

 .70בתוכנית לניהול מערכות חינוך, על הסטודנט להבחן בבחינת כניסה באנגלית ולעבור בציון 

אשון מחו"ל חייבים במבחן ידע מועמדים לתואר מוסמך שהינם בעלי תואר רדרישת ידיעת השפה העברית: 

 (. 115בעברית )יע"ל, בציון מינימום של 

סטודנטים המתקבלים ללימודי מוסמך עשויים להיות מחויבים בהשלמת קורסים כחלק מתנאי השלמות: 

הקבלה. ההשלמות יכולות להילמד במקביל ללימודי התואר השני או בשנה קודמת ללימודי התואר השני. 

ם לסטודנט בקורסי השלמה מפורט בתקנון שכר הלימוד. ההשלמות יקבעו עבור על התשלום על קורסי

 סטודנט ע"י ראש התכנית אליה נרשם.

 

 פטורים מקורסים שנלמדו במוסדות אחרים

מהיקף נקודות הזכות בתכנית התואר. פטור בתוכניות  40%עפ"י הנחיות מל"ג היקף הפטורים לא יעלה על 

פטור יינתן לאחר בדיקת הציונים ומהות מוסמך יאושר בגין קורסים שנלמדו בתוכניות לתואר שני בלבד. 

השנים האחרונות  3הקורסים, כשחייבת להיות התאמה וזיקה לקורסים הנלמדים ובתנאי שנלמדו במהלך 

 מיום הבקשה. חריגה מנוהל זה מחייבת אישור של ראש התכנית.
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 משך הלימודים

חובות השמיעה והגשת המטלות היא שנתיים. במידה והסטודנט את כולל המשך הלימודים לתואר מוסמך 

בה  הגיש בקשה בכתב להארכת משך הלימודים או בקשה לדחיית מועד הגשת אחת המטלות, ראש התכנית

לומד, יוכל להמליץ לבצע החרגה או לאשר הארכה. ללא אישור מוקדם שכזה, יוגדר סטודנט שלא הוא 

 לא סיים חובות שמיעה.כ המטלותהשלים הגשת 

בשום מקרה לא יוכל סטודנט להישאר פעיל בתכנית יותר מאשר חמש שנים. המכללה רשאית בכל עת לבצע 

 את הסטודנטים. שינויים בתכנית הלימודים וליידע על כך

 

 מעקב אחר התקדמות

בסוף כל שנה, במסגרת המעקב של כל תכנית, תיבחן התקדמות הסטודנטים, לרבות התקדמות במטלות 

 האקדמיות השונות ועמידה בלוחות זמנים.

 

 הפסקת לימודים

 :כי ראשי תכניות המוסמך רשאים להמליץ על הפסקת לימודי סטודנט במידה ונמצא

 המפורטים באתר בדרישות תכנית הלימודיםהסטודנט לא עמד  .א

 הסטודנט נכשל באחד מהקורסים, נרשם שנית לקורס ונכשל פעם נוספת. .ב

  בטרם תילקח החלטה סופית, יזומן הסטודנט לשיחה עם ראש התכנית. להליך זה משמעויות

 המפורטות בתקנון שכר הלימוד. 

 לסטודנט יוזן בכרטיס "הופסקו לימודיו" 

 

 ביוזמת הסטודנטהפסקת לימודים 

שנמצא  באמצעות טופס מקווןהפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט, יודיע הסטודנט על כך בכתב במקרה של 

 . על הסטודנט יחולו כל התקנות כמפורסם בתקנון שכר הלימוד של המכללה.בפורטל הסטודנט

  .הפסיק לימודיםסטודנט שפרש מלימודיו, ללא כל הודעה מוקדמת יעודכן כ"

 

 השהיית לימודים מתוכננת וחזרה לאחר הפסקה

 בכתב באמצעות טופס מקוון בקשה להשהיית לימודים מכל סיבה שהיא )מחלה, חופשת לידה וכו'( אפשרית

אך ורק באישור מראש של ראש התכנית ולא תימשך מעל שנה )פרט למקרים חריגים(. ללא אישור שכזה, ו

 .פסיק לימודים()ה תחשב כהפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט

אם עולה תקופת השהיית הלימודים על שנתיים, על הסטודנט להירשם מחדש ללימודים בתכנית. ראש 

 התכנית רשאי לחייב את הסטודנט לחזור על קורסים, שלמד בעבר, תוך עמידה במטלות הקורס. 
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 רישום לקורסים, ציונים ומעקב

טרם בניית המערכת יש להסדיר את המקדמה. באחריות סטודנט לבנות את תוכנית הלימודים דרך תחנת 

בסטודנט רשאי לבצע שינויים במערכת, בתקופה המידע האישית ובהתאם לשנתון המפורסם באתר. 

המיועדת לכך.. קורס שלא יהיה רשום במערכת לא יחשב לסטודנט גם אם השתתף בו, והוא לא יורשה 

 גשת לבחינה בקורס זה. ל

בהתאם להנחיות מל"ג, קורסים שנלקחו מלימודי הבוגר לא יצברו לטובת סך הנ"ז של חובות השמיעה 

 במוסמך. 

 

 ציון גמר וזכאות לתואר

 לצבורסטודנט על מנת לקבל תעודת מוסמך בטקס הענקת התארים המכללתי שיתקיים בשנה נתונה, על ה

בהצלחה בכל  לעמודאת כל נקודות הזכות הנדרשות, בקורסי החובה ובקורסי הבחירה )חובות שמיעה(, 

יגיש  . הסטודנט את כל מרכיבי העבודות הנדרשות, כפי שהוגדרו בשנתון התכנית בה למד להגישהבחינות, 

זאת עד  כדי להבטיח את קבלת התעודה בטקס הענקת התארים הקרוב,  לקבלת זכאות לתוארבקשה 

 לתאריך שיוגדר על ידי המכללה שיהיה קודם למועד טקס הענקת התארים.  

מועד הזכאות הוא היום שבו סיים הסטודנט את כל חובותיו האקדמיים וציוניו שוקללו. כמו כן, נבדק שכל 

חובותיו המנהלתיים מולאו, לרבות העברת עותקים מעבודת הגמר שלו לספרייה, תשלום שכר לימוד 

 ייה, והופק עבורו אישור רשמי. וספר

לשפר את הציונים או לערוך שינוי לאחר קביעת הזכאות לתואר והפקת גיליון הציונים הסופי, לא ניתן יהיה 

 .אחר בזכאות

 
 קביעת מצטיינים

ומעלה, ונמצא  95סטודנט זכאי ל'תעודת מוסמך בהצטיינות יתרה', אם סיים את לימודיו בציון של 

 בחמשת האחוזים העליונים של הציון הממוצע במחזור. 

ומעלה, ונמצא  90סטודנט זכאי ל'תעודת מוסמך בהצטיינות', אם סיים את לימודיו בציון של 

 במחזור. בעשרת האחוזים העליונים של הציון הממוצע 

 

  סטודנטים אשר במהלך לימודיהם הורשעו ע"י ועדת המשמעת לא יוכלו להיכלל ברשימת המצטיינים.

 
 

 


