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 פ"אתש והוועדה המתמדת הסנאטנבחרות של החלטות 
 

 2020.11.26, 2ישיבה מס' 
 

 למר איתן אייזנברג הצעה להענקת תואר ד"ר לשם כבוד .1
 :הוחלט

 הדוקטור לשם כבוד למר איתן אייזנברגהסנאט החליט לקיים הצבעה לא שמית על תואר 
 

 הוחלט:
 הסנאט החליט שלא להעניק תואר דוקטור לשם כבוד למר איתן אייזנברג.

 
 

 2021.01.07, 3ישיבה מס' 
 

 הצעת ועדת חוקה -דים למשרת הרקטורממוע, נוהל הצגת חזון ותכנית עבודה .1
 כדלקמן: לא נשמעו הסתייגויות ולכן רואה את הנוהל מאושר

 
 תשפ"א. לרקטור הבחירות לקראתוחזון  מצע הצגת

נוהל זה הוכן על ידי ועדת החוקה ולבקשת הרקטור, בהתחשב בנסיבות המיוחדות שיפורטו בהמשך, 
במטרה לאפשר לחברי/ות הסנאט לבחור במועמד/ת לרקטור על בסיס מידע והיכרות עם המועמדים/ות 

לאפשר לחברי/ות  –מחד, ומאידך  –יג את חזונם השונים/ות, ותוך מתן הזדמנות למועמדים/ות להצ
 הסנאט להציג להם/ן שאלות, הכל כמפורט להלן:

 לנוהל זה המוצא הנחות: מבוא
נוהל זה מוכן על רקע המציאות של מגיפת הקורונה שבגינה לא ניתן לקיים מפגשים פיזיים ועיקר   .1

 הפעילות נעשית במרחב הוירטואלי;
פרק הזמן הקבוע בתקנון האוניברסיטה שבין מועד פרסום החלטת הוראות הנוהל משתרעות על  .2

 ועדת החיפוש לתפקיד הרקטור על מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי הסף ועד מועד הבחירות;
 תפקידו של נוהל זה הוא: .3

להביא לידי ביטוי את החשיבות שהסנאט מעניק להצגת החזון ופרישת תוכניות   .א
 יד הרקטור;ידי כל מועמד/ת לתפק-העבודה על

לאפשר למועמדים/ות, וכן לחברי/ות הסנאט  מעטפת שוויונית ונגישה לשיחה ולהצגת  .ב
 שאלות ותשובות תוך שיתופם עם יתר קהילת האוניברסיטה.

אין בנוהל זה כדי למנוע ייזום שיחות, מפגשים (פיזיים או וירטואליים), או פעילויות אחרות  .4
ינם ובין קהילות באוניברסיטה, ובכלל זה עם חברי/ות נוספות לפי שיקול דעת המועמדים/ות, ב

 הסנאט.
 הנוהל הוראות

בתוך שבוע ימים מיום פרסום רשימת המועמדים/ות לרקטור בידי וועדת החיפוש (ובהנחה  .5
המועמדים/ות רשאים יהיו  –) 11.1.21-הרי שעד ליום ה – 4.1.2021שהדבר ייעשה לדוגמא, ביום 

 דקות, ולצרף לצידו את המסמכים הבאים: 15לפרסם סרטון קצר של עד 
 קורות חיים (בהתאם לפורמט האוניברסיטאי המקובל בחיפה);  .א
 פירוט חזון ותוכנית העבודה המוצעת על ידי המועמד/ת; .ב
 נספחים נוספים התומכים ו/או מפרטים את החזון או את תוכנית העבודה. .ג

בכוחות עצמו/ה ובין אם באולפן הסרטון יוקלט, ככל שהמועמד/ת ת/יבחר בכך (בין אם  .6
האוניברסיטה), ויועבר (יחד עם המסמכים הנלווים) לידי ועדת החוקה. הסרטון והמסמכים 

הנלווים יועלו לאתר ייעודי שיוקם לצורך כך על שרת האוניברסיטה. הקישור לכתובת אתר זה 
 יופץ לכלל חברי/ות הסנאט ולקהילת האוניברסיטה. 

ינתן האפשרות לקיים פגישה וירטואלית יחידנית (דהיינו, בנפרד בנוסף, לכל מועמד/ת ת .7
דקות, והיא  60ממועמדים/ות אחרים/ות) עם חברי/ות הסנאט. משכה של הפגישה לא יעלה על 

 תנוהל באופן הבא: 
כל פגישה תקבע מראש, תתקיים בזום, ותשובץ ב"חלון" ישיבת הסנאט בימי חמישי,  .א

 (שתי פגישות בכל "חלון"). 
ועמדים/ות ישובצו לפגישות בהתאם לתוצאות הגרלה שתיערך על ידי ועדת חוקה המ .ב

שעות ממועד פרסום שמות המועמדים/ות. המועמדים רשאים להחליף ביניהם  48בתוך 
את השיבוץ כל עוד יודיעו על כך למזכיר האקדמי עד חמישה ימים ממועד פרסום 
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 תוצאות ההגרלה ושיבוץ המפגשים.
דקות להצגה חופשית, ויתר הזמן יוקדש למענה  10-צו לא יותר מלכל מועמד/ת יוק .ג

 לשאלות (דרך הצ'אט או בשיח קולי).
 המפגשים יהיו פתוחים לחברי/ות סנאט בלבד.  .ד
המפגשים יוקלטו, ויפורסמו ביחד (דהיינו, באותו המועד) בשרת האוניברסיטה באופן  .ה

 שיהיו נגישים לכלל קהילת האוניברסיטה.
מו במהלך התקופה שבין פרסום החלטת ועדת החיפוש ועד שבוע ימים המפגשים יתקיי .ו

לפני הבחירות (ובהעדר נסיבות חריגות, לקראת הבחירות הקרובות המפגשים יתקיימו 
-13, בין השעות 28.1.2021-, ובמידת הצורך גם ה21.1.21-וה 14.1.21-בתאריכים ה

15:30.( 
 

 במסלול חד חוג) B.Sc.(בביולוגיה  הצעה לפתיחת חוג לתואר ראשון .1
 

 הוחלט:
הסנאט מאשר את ההצעה אשר הוגשה וקידומה בהתאם להליך האישורים הנדרש לפתיחת לימודים 

 ) במסלול חד חוגי.B.Scלתואר ראשון בביולוגיה (
 יש לקדם את הטיפול בהצעה בהתאם להנחיות.
 אישור התכנית בכפוף לאישור סופי של המל"ג

 
 

 2021.03.18, נייןשלא מן המ 4ישיבה מס' 
 

 בחירות לרקטור .1
 

 הוחלט:
 , תשפ"ב, תשפ"ג ותשפ"ד.סמ' ב' שפ"אלרקטור האוניברסיטה לשנים ת הסנאט בחר בפרופ' גור אלרואי

 
 

 2021.04.29, 4ישיבה מס' 
 

 דוח קלפטר .1
 

 הוחלט:
ומאשר את הקמת ועדות המשנה ליישומו. הרכב  הסנאט מאמץ באופן עקרוני את רוח דוח ועדת קלפטר

החלטות ועדות המשנה יועברו לדיון ואישור  הוועדות ותחומי העיסוק המדויקים ייקבעו בהצבעה נפרדת.
 הסנאט.

 
 שינוי שיטת הבחירות לסנאט .2
 

 הוחלט:
 

והצבעה הסנאט מסמיך את ועדת חוקה לנסח הצעה מפורטת לשינוי שיטת הבחירות, על מנת לאפשר דיון 
 לפני סוף שנת עבודת הסנאט.

 
 טית בנושא פרס ישראלאהמלצת הוועדה הבין סנ .3
 

 הוחלט:
 

 מאשר את המלצת הוועדה הבינסנאטית בנושא פרס ישראל כדלקמן:סנאט ה
הזוכים בפרסים על הישגים בתחומי מחקר מדעי צריכים להיקבע על ידי ועדות של מומחים בתחומים  .1

  אקדמית, ובייחוד מעורבות פוליטית, היא פסולה מעיקרה.אלה. כל מעורבות לא 
פרסי ישראל ניתנים מטעם המדינה. שר החינוך מופקד מטעם הממשלה על נושא פרס ישראל, בוחר את  .2

ועדות השופטים, ומעניק את הפרס בטקס. המעורבות שלו בהליך בחירת הזוכים בתחומים המדעיים 
ופטים. משנבחרו הוועדות מסתיים תפקידו המהותי של שר צריכה להיות מוגבלת לבחירת ועדות הש

 החינוך ונותר רק התפקיד הטקסי.
מצפה ששר החינוך יחזור בו מהחלטתו להתערב בהליך, ויאשרר את החלטת הוועדה להעניק  טאסנה .3

 את פרס ישראל בחקר המתמטיקה ומדעי המחשב לפרופ' עודד גולדרייך.
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 2021.05.20, 5ישיבה מס' 
 

 דו"ח קלפטראישור תתי ועדות ליישום  .1
 

  הוחלט:
 

 הסנאט מאשר את אישור מתווה תתי הוועדות ליישום דו"ח קלפטר.
 
 

 2021.06.17, 6ישיבה מס' 
 

 בחירת דיקן הוראה .1
 

 הוחלט:
 

הסנאט מאשר את בחירתו של פרופ' שי צפריר לתפקיד דיקן הוראה לשנים תשפ"א סמ' ב, תשפ"ב, תשפ"ג 
 ותשפ"ד.

 
 

 מעבר ביה"ס לקרימינולוגיה לפקולטה למשפטים .2
 

 הוחלט:
 

 שמואל והרטה עמירהסנאט מאשר את מעבר ביה"ס לקרימינולוגיה מהפקולטה למדעי החברה ע"ש 
 לפקולטה למשפטים.
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 פ"אהחלטות הוועדה המתמדת תש

 2020.10.14, 1ישיבה מס' 
 

 תנאי קבלה לסמסטר ב' תשפ"א .1
 הקבלה לסמסטר ב ה'תשפ"א כדלקמן: תנאיהוועדה המתמדת מאשרת את 

בניגוד לסמסטר א' (סכם, קרי פסיכומטרי + בגרות ברמה ובהיקף הנדרש לכל חוג).  המסלול המסורתי. 1
  .טווח ההמתנה יבוטל לאה'תשפ"א, 

 כואת הבחינה החוגית יהפבהצלחה  ובמסלול זה ועבר ושבחר ים/ות. מועמדבחינת קבלה חוגית. 2
ביצוע המבחן הוא באחריות החוגים, כפי שהיה  ." כבר בתחילת הלימודיםהמניין"מן  ים/ותלסטודנט

 בסמסטר א'.  
 .במעמד של "קדם לימודים" ויהי ים/ות. במסלול זה הסטודנט("מכינה חוגית") קורסי קדםמסלול . 3  

במידה ועברו את קורסי הקדם בציונים הנדרשים, מעמדם/ן ישונה בסמסטר קיץ תשפ"א ל"מן המניין". 
להגיש מועמדות ללימודים  אם מסלול זה אינו דורש כתנאי מוקדם ציון בבחינה הפסיכומטרית. ההחלטה

 . יםלמסלול זה היא בידי המועמד
היא  3-ו 2החלטה בדבר יישום מסלולי הקבלה כפי שמתקיים בסמסטר א' תשפ"א, נמשיך עם הכלל לפיו ה

בידי החוגים. אזכיר שעל כללי ההחלטה להיות בנויים באופן שבו תוספת נתונים של מועמדים/ות לא יפגעו 
נתונים הכוללים ציון פסיכומטרי  לפי ות/מועמדיםסיכויי הקבלה של  על, בפרטבסיכויי הקבלה שלהם. 

  .הפסיכומטרי ציון הצגת ללאלהיות לפחות בגובה סיכוייהם להתקבל 
. לעמוד בתנאי הבגרות כפי שאלו נקבעו על ידי החוג ם/ותמסלולים, על המועמדיהבכל אחד מאזכיר עוד ש

 לא תאושרנה קבלות ללא בגרות/מכינה. למען הסר ספק, 
אמיר"ם). מבחן אמי"ר או  ,ן של המכינה בנוסף לאפשרויות הקיימות (פסיכומטרי: מבחמבחן סיווג באנגלית

 2לחלק העליון של מתקדמים  ושיסווג אלו(לא כולל).  2הסיווג הפנימי של  המכינה הוא עד רמת מתקדמים 
(הקורס הוא ללא  את הפטור ומקוצר ובסיומו יקבל 2קורס מתקדמים  ילמדוומעלה)  130(שווה ערך לציון 

 . עלות לסטודנט/ית)
ברמת מבחן יע"ל. ניתן להגיע עד הוא מבחן סיווג של המכינה : )נדרשים/ותש אלו(ל מבחן סיווג בעברית

כיום ביע"ל)  90(שווה ערך לציון  90ציון  ובליקשלא יגיעו לרמת הפטור אך  אלו. כל )120( לרמת הפטור
 ים/ותעברית (אין שינוי לגבי משך הזמן שסטודנטאוריינות קורס  ולמדוי עברית" על תנאי" ויתקבללפחות, 

בחוגים בהם הציון  אין שינוי בציון הנדרש). סוף שנה"ל תשפ"ב עד "על תנאי עברית"להיות במעמד של  ויוכל
  .  90-המינימאלי לקבלה על תנאי הוא גבוה מ

 
 בחירות לסנאט .2

 הוחלט:
הוועדה המתמדת מאשרת כי הבחירות לסנאט תשפ"א יתקיימו באופן פיזי על ידי הגעה פיזית של חברי 

 הסגל במקביל לדואר שליחים. המזכירות האקדמית תרכז את פעילות הבחירות. 
 כמו כן, הוועדה המתמדת מאשרת להאריך את תקופת ההצבעה בבחירות לסנאט תשפ"א בשבוע.

 
 גילאי-אה במוסיקה במסלול רבלהרחבת תעודת הורהצעה  .3

 הוחלט:
גילאי במסגרת ביה"ס -הרחבת תעודת הוראה במוסיקה במסלול רבלהוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה 

 לאמנויות והחוג ללמידה הוראה והדרכה, הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה לחינוך.
 

 דחיית אירוע פתיחת שנת הלימודים בשבוע .4
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את בקשת דיקנאט הסטודנטים לדחות את אירוע פתיחת שנה הלימודים בשבוע, 
 ) וקיום הפסקת לימודים בזמן זה.21.10.2020(במקום  12:00-14:00בין השעות  28.10.2020דהיינו ליום ד' 

 קיים באופן מקוון.לאור מגפת הקורונה וההנחיות האוסרות על התקהלות, אירוע פתיחת שנת הלימודים ית
 

 2020.11.11, 2ישיבה מס' 
 

 אסדרת נוהל מל"ג לעניין התמחות/מגמה .1
 הוחלט:

ובהתאם להצעת הרשות ללימודים מתקדמים שהוגשה, הוועדה  13.05.2014בהמשך להחלטת המל"ג מיום 
 המתמדת מאשרת את אסדרת הנוהל לעניין התמחות/מגמה.

חיפה יתקיימו תכניות התמחות וכי השימוש במונח 'מגמה' הוועדה המתמדת מאשרת כי באוניברסיטת 
 יוותר למקרים חריגים בלבד.
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התכנית ללימודי איכות (החוג לסטטיסטיקה), התכנית לייעוץ והדרכת הורים (החוג לייעוץ והתפתחות 
 האדם) והתכנית בטכנולוגיות בחינוך (החוג ללמידה הוראה והדרכה) עדין אינן עומדות בדרישות המל"ג

 ונמצאות בטיפול הרקטור.
 

 23.12.2020, 3ישיבה מס' 
 

 לוח שנת הלימודים תשפ"ב .1
 

 הוחלט:
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את לוח תשפ"ב כדלקמן:
 

 2021/2022לוח שנת הלימודים תשפ"ב 
 

 סמסטר חורף -סמסטר א' 
 

 10.10.21יום ראשון, ד' חשון, תשפ"ב,  תחילת הלימודים:
 )12:00-14:00(בין השעות  13.10.21ב, "יום רביעי, ז' חשון, תשפ הלימודים:אירוע פתיחת שנת 

 )12:00-14:00(בין השעות  18.10.21ב "יום שני, י"ב בחשון, תשפ טקס יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל:
 ב,", ויום ראשון, א' טבת, תשפ03.12.21ב "יום שישי כ"ט כסלו, תשפ  בחינה פסיכומטרית (מועד דצמבר):

05.12.21 
   05.12.21ב, "יום ראשון, א' טבת, תשפ חופשת חנוכה:

   25.12.21ב, "יום שבת, כ"א טבת, תשפ חופשת חג המולד:
    14.01.22ב, "יום שישי, י"ב שבט, תשפ  סיום סמסטר א':

, עד יום שישי, ג' 16.01.22ב, "מיום ראשון, י"ד שבט, תשפ  מועד א': *בחינות סמסטר א':
  04.02.22ב, "א', תשפאדר 

, עד יום שישי, י"ז 06.02.22ב, "מיום ראשון, ה' אדר א', תשפ מועד ב':
 18.02.22ב, "אדר א', תשפ

  סמסטר אביב –סמסטר ב' 
 20.02.22ב, "יום ראשון, י"ט אדר א', תשפ תחילת הלימודים:

בשל מיעוט מופעים בימי חמישי בסמסטר ב', יינתנו שני ימי לימודים  :Iיום השלמה 
נוספים ליום זה. יום ההשלמה הראשון יתקיים ביום שני י"א אדר ב', 

 14.03.22תשפ"ב 
 (הלימודים מסתיימים בשעה 16.03.22ב, "רביעי, י"ג אדר ב', תשפיום  תענית אסתר:

18:00( 
 17.03.22ב, "ב', תשפחמישי, י"ד אדר יום  חופשת פורים:

בשל מיעוט מופעים בימי חמישי בסמסטר ב', יינתנו שני ימי לימודים  :IIיום השלמה 
נוספים ליום זה. יום ההשלמה השני יתקיים ביום שלישי י"א ניסן, 

 12.04.22תשפ"ב 
י, י"ג ניסן, ועד יום חמיש 13.04.2022מיום רביעי, י"ב ניסן, תשפ"ב,   בחינה פסיכומטרית (מועד אביב):

 14.04.22תשפ"ב, 
, ועד יום שישי, כ"א ניסן, 13.04.22מיום רביעי, י"ב ניסן, תשפ"ב,  חופשת פסח:

ב "ביום ראשון, כ"ג ניסן, תשפ . הלימודים יתחדשו22.04.22ב, "תשפ
24.04.22      

(הלימודים מסתיימים בשעה  27.04.22ב, "יום רביעי, כ"ו ניסן, תשפ ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה:
18:00( 

 )14:00-12:00(בין השעות  28.04.22ב, "יום חמישי, כ"ז ניסן, תשפ  :עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 )12:00-14:00(בין השעות  03.05.22ב, "יום שלישי, ב' אייר, תשפ :עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל

 )18:00(הלימודים מסתיימים בשעה 
 04.05.22ב, "יום רביעי, ג' אייר, תשפ : הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)יום 

 05.05.22ב, "יום חמישי, ד' אייר, תשפ חופשת יום העצמאות:
 01.05.22, עד יום ראשון, ל' ניסן, 02.04.22ב, "מיום שבת, א' ניסן, תשפ *** צום הרמדאן:

*** חופשת סיום צום הרמדאן (עיד אל 
 : פיטר)

 יקבע בהמשךי

 ייקבע בהמשך  יום הסטודנט:
 05.06.22יום ראשון, ו' סיון, תשפ"ב,                                          :חופשת חג השבועות

 10.06.22ב, "יום שישי, י"א סיון, תשפ  סיום סמסטר ב':
עד יום שישי, ב' , 12.06.22ב, "מיום ראשון, י"ג סיון, תשפ  מועד א':  *בחינות סמסטר ב':

 01.07.22ב, "תמוז, תשפ
, עד יום שישי, ט"ז 03.07.22ב, "מיום ראשון, ד' תמוז, תשפ מועד ב':
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 15.07.22ב, "תמוז, תשפ
  

 03.07.22ב, "יום ראשון, ד' תמוז, תשפ ** תחילת סמסטר קיץ:
 ייקבע בהמשך                 :  *** חופשת סיום צום חג הקורבן

  07.08.22ב, "יום ראשון, י' אב, תשפ  :  באבחופשת ט' 
 02.09.22ב, "יום שישי, ו' אלול תשפ                                             סיום סמסטר קיץ:

ועד ליום שישי, כ"ז  04.09.22ב, "מיום ראשון, ח' אלול תשפ מועד א':         *בחינות סמסטר קיץ:
 23.09.22אלול, תשפ"ב,  

ועד ליום שישי כ"ו  28.09.22מיום רביעי, ג' תשרי תשפ"ב,  מועד ב':
 21.10.22תשרי, תשפ"ב, 

   חופשות:
ועד ליום שלישי, ב' בתשרי  25.09.22ב, "מיום ראשון, כ"ט אלול תשפ : חופשת ראש השנה

 .27.09.22תשפ"ג, 
רביעי, י' תשרי תשפ"ג, ועד יום  04.10.22מיום שלישי ט' תשרי, תשפ"ג,  : חופשת יום כיפור

05.10.22 
ועד יום שני, כ"ב תשרי תשפ"ג  09.10.22מיום ראשון, י"ד תשרי תשפ"ג,  :חופשת סוכות

17.10.22 
  

 23.10.22         פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג:
  

 במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים * 
 

 בחינות של סמסטר ב' ** תחילת סמסטר קיץ במקביל לתקופת
 

 עדיין לא ידוע מועד מדויק (ייתכנו שינויים)*** 
 

בשל מיעוט מופעים בימי חמישי בסמסטר ב', יינתנו שני ימי לימודים נוספים ליום זה. יום ההשלמה הראשון יתקיים 
 .12.04.22. יום ההשלמה השני יתקיים ביום שלישי י"א ניסן, תשפ"ב 14.03.22ביום שני י"א אדר ב', תשפ"ב 

 
 
 סיפי קבלה לשנת תשפ"ב .2
 

 הוחלט:
 הוועדה המתמדת מאשרת את סיפי הקבלה לשנת הלימודים תשפ"ב כדלקמן:

 
 סיפי הקבלה ייקבעו על ידי החוגים באישור של הדיקן והרקטור. .א
במבחן  85האנגלית של מבחן הפסיכומטרי, או ציון  בחלק 85אנגלית: סף הקבלה באנגלית הוא ציון  .ב

יהיה  50-84במבחן אמי"ר). סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין  185אמיר"ם (
במעמד "על תנאי". הסטודנט יהפוך לסטודנט במעמד "מן המניין" לאחר שיגיע לרמת ידע "בסיסי" 

 . 13.6.13בהתאם למתווה מל"ג מיום  –ו וכל זאת עד לתום השנה הראשונה ללימודי
(החל משנה"ל תשע"ח הציון המועבר מהמרכז הארצי  120עברית: הסף בבחינת יע"ל הוא ציון  .ג

 לבחינות הוא הציון הקובע). 
מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית: מועמדים אלה יתקבלו ללימודים על תנאי, ובלבד  .ד

ומעלה. המשך לימודיהם של  500וציון הפסיכומטרי שלהם יהיה  90יהיה לפחות  שציונם בבחינת יע"ל
עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם  120סטודנטים אלה יותנה בעמידה בבחינת יע"ל בציון 

 באוניברסיטה (כולל סמסטר קיץ). 
יטאית. אלה לחילופין, סטודנטים אלה יוכלו ללמוד קורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברס

 ומעלה יקבלו פטור מבחינת יע"ל.  85שציונם הסופי בקורס יהיה 
 
 

 הוחלט:
 הוועדה המתמדת מאשרת את תנאי הקבלה לסמסטר א' תשפ"ב כדלקמן:

 
 לאלמען הסר ספק, (סכם, קרי פסיכומטרי + בגרות ברמה ובהיקף הנדרש לכל חוג).  המסלול המסורתי. 1

  .טווח ההמתנה יבוטל
 
 כואת הבחינה החוגית יהפבהצלחה  ועברים המתאימים למסלול זה ושי. מועמדבחינת קבלה חוגית. 2

ביצוע המבחן  ." בתחילת סמסטר א' ה'תשפ"ב, ובתנאי שאין מגבלה אחרת על כך"מן המניין יםלסטודנט
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 הוא באחריות החוגים, כפי שהיה בשנה"ל תשפ"א.  
   
במעמד של "קדם  ויהימועמדים המתאימים למסלול זה, . ("מכינה חוגית") קורסי קדםמסלול . 3

במידה ועברו את קורסי הקדם בציונים הנדרשים, מעמדם ישונה בסמסטר ב' ה'תשפ"ב  בחוג. לימודים"
להגיש  אם מסלול זה אינו דורש כתנאי מוקדם ציון בבחינה הפסיכומטרית. ההחלטהל"מן המניין". 

 . יםהמועמד מועמדות ללימודים למסלול זה היא בידי
 

היא בידי  3-ו 2כפי שהיה בשנה"ל תשפ"א, אנו נמשיך עם הכלל לפיו ההחלטה בדבר יישום מסלולי הקבלה 
החוגים. אזכיר שעל כללי ההחלטה להיות בנויים באופן שבו תוספת נתונים של מועמדים לא יפגעו בסיכויי 

כוללים ציון פסיכומטרי להיות לפחות נתונים ה לפי מועמדיםסיכויי הקבלה של  על, בפרטהקבלה שלהם. 
  .הפסיכומטרי ציון הצגת ללאבגובה סיכוייהם להתקבל 

 
. למען הסר לעמוד בתנאי הבגרות כפי שאלו נקבעו על ידי החוג םמסלולים, על המועמדיהבכל אחד מ 

 לא תאושרנה קבלות ללא בגרות/מכינה. ספק, 
 

אמיר"ם). אמי"ר או  ,לאפשרויות הקיימות (פסיכומטרי: מבחן של המכינה בנוסף מבחן סיווג באנגלית
לחלק העליון של  ושיסווג אלו(לא כולל).  2מבחן הסיווג הפנימי של  המכינה הוא עד רמת מתקדמים 

 את הפטור ומקוצר ובסיומו יקבל 2קורס מתקדמים  ילמדוומעלה)  130(שווה ערך לציון  2מתקדמים 
 . (הקורס הוא ללא עלות לסטודנט)

 
ברמת מבחן יע"ל. ניתן להגיע עד לרמת הוא מבחן סיווג של המכינה : )נדרשיםש אלו(ל מבחן סיווג בעברית

לפחות, כיום ביע"ל)  90(שווה ערך לציון  90ציון  ובליקשלא יגיעו לרמת הפטור אך  אלו. כל )120( הפטור
 ויוכל יםמשך הזמן שסטודנטעברית (אין שינוי לגבי אוריינות קורס  למדווי עברית" על תנאי" ויתקבל

בחוגים בהם הציון  אין שינוי בציון הנדרש). סוף שנה"ל תשפ"ב עד "על תנאי עברית"להיות במעמד של 
  .  90-המינימאלי לקבלה על תנאי הוא גבוה מ

 
 נוהל וולפ"ח .3

 מתווה הפעולה לוועדה לפעילות חברתית וקהילתית הובא ליידוע הוועדה המתמדת
 
 התמחויות בביה"ס לטיפול באמצעות אמנויותביטול ספחי  .4
 

 ביטול ספחי התמחויות בביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות הובא ליידוע הוועדה המתמדת
 
 

 27.01.2021, 4ישיבה מס' 
 

 בקשה לשינוי שם החוג ללמידה הוראה והדרכה .1
 

 הוחלט:
 

והדרכה" לחוג "למדעי הלמידה את הבקשה לשינוי שם "החוג ללמידה הוראה הוועדה המתמדת מאשרת 
 וההוראה", הפקולטה לחינוך.
 בכפוף לאישור מל"ג. -אישור סופי לשינוי שם החוג 

 
  14.10.20בקשה לשיהוי יישום החלטת מתמדת מיום  – מצג תעודות מוסמך .2

 
 הוחלט:

 
בדבר  14.10.2020לדחות את החלטת הוועדה המתמדת מיום  הוועדה המתמדת מאשרת את בקשת הרל"מ

 יישום תיקון מצג תעודות המוסמך לשנת תשפ"ב. 
 

  לטת מל"גחה – שינוי שם התכנית בסיעוד .3
 

ההצעה לשינוי שם התכנית לתואר ראשון בסיעוד ל"בוגר מדעי הסיעוד", כפי שאושרה על ידי המל"ג, הובאה 
 ליידוע הוועדה המתמדת

 
 יידוע –ם תעודת ההוראה בגאוגרפיה לגאוגרפיה, אדם וסביבה שינוי ש .4
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ההצעה לשינוי שם תעודת ההוראה בגאוגרפיה ל"גאוגרפיה, אדם וסביבה", החוג למדעי הלמידה וההוראה, 
 הפקולטה לחינוך, הובאה ליידוע הוועדה המתמדת

 
התואר השני במסגרת לימודי  הצעה לפתיחת תכנית התמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות .5

 בהפרעות בתקשורת
 

   הוחלט:
 

הוועדה המתמדת מאשרת את הצעת הרל"מ לפתיחת "התמחות בטכנולוגיות ברווחה ובריאות", במסגרת 
 לימודי התואר השני בחוג להפרעות בתקשורת, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. 

בהפרעות בתקשורת" שם ההתמחות מוסמכי תכנית זו יקבלו אישור זכאות לתואר "מוסמך האוניברסיטה 
 יהיה "טכנולוגיות רווחה ובריאות" בעברית ובאנגלית:

"Master of Arts (M.A.) In Communication Sincens and Disorders with specialization in the 
field of Social Welfare and Health technologies" 

 
 ימודים לתואר ראשוןשינוי סעיף הכרה בלימודים קודמים בתקנון ל .6

 
 הוחלט:

 
הוועדה המתמדת מאשרת את התיקון לתקנון התואר הראשון החל משנת תשפ"ב בנוגע להכרה 

 בלימודים קודמים כדלקמן:
 

 הכרה בלימודים אקדמיים קודמים 
א. תלמיד המבקש להתקבל לאוניברסיטת חיפה על סמך לימודים קודמים באוניברסיטת חיפה או מוסד 

מוכר על ידי המל"ג, יגיש עם הרשמתו אישור לימודים רשמי מהמוסד שבו למד. באישור יפורטו אקדמי אחר 
 לימודיו וציוניו. 

ב. ועדת הקבלה של החוג שבו מבקש המועמד ללמוד, תחליט, על סמך אישור הלימודים שהמציא, על תנאי 
קבלתו ועל הצורך בחיובו בעמידה בבחינת הכניסה הפסיכומטרית. כמו כן תחליט הועדה על היקף ההכרה 

 בלימודיו הקודמים ותקבע את תכנית לימודיו באוניברסיטת חיפה. 
החוגית להעניק פטור מקורסים שנלמדו באוניברסיטת חיפה או במוסד אקדמי אחר  בסמכות ועדת הקבלה

בסמכות מיום תחילת הלימודים. שנים  7המוכר על ידי המל"ג ובלבד שתאריך סיום הקורס הנלמד הוא עד 
 החוג לא להכיר בלימודים קודמים. 

לא יאוחר מיום תחילת  ג. בקשות להכרה בלימודים קודמים תוגשנה לבדיקת ועדת הקבלה החוגית
 הלימודים בתכנית אליה התקבל המועמד. 

 ד. קורסים שנלמדו באוניברסיטת חיפה או במוסד אקדמי אחר יוזנו ללא ציון ולא ישוקללו בציון הסופי. 
 ה. ועדת הקבלה של החוג לא תכיר בקורסים שבהם לא השיג התלמיד ציון "עובר" לפחות במוסד שבו למד. 

את סיכום החלטותיו בכתב לאגף מינהל תלמידים ולידיעת התלמיד. הסיכום יכלול את תנאי  ו. החוג יעביר
הקבלה וכן את פירוט הקורסים שהוכרו, חישוב נקודות הזכות עבורם ומכסת הלימודים הנדרשת לקבלת 

   התואר. 
 ות. נקודות זכ 40ז. תלמיד יהיה זכאי לקבלת תואר מאוניברסיטת חיפה רק אם צבר בה לפחות 

 ח. הכרה בלימודים קודמים אינה פוטרת אוטומטית משכר לימוד. 
 

 הכרה בלימודים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה אחר 
תלמידי שנה ג' רשאים להגיש בקשה ללמוד את חובות השנה השלישית באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל 

 מקרה לגופו.  ולקבל את התואר מאוניברסיטת חיפה. ראש החוג ידון ויחליט בכל
 

 הכרה בלימודים קודמים במוסדות לא אקדמיים
אקדמי ובלבד שתאריך סיום -בסמכות ועדת הקבלה החוגית להעניק פטור על קורסים שנלמדו במוסד לא

. קורסים אלו יוזנו ללא ציון ולא ישוקללו בציון מיום תחילת הלימודיםשנים  6הקורס הנלמד הוא עד 
 הסופי. בסמכות החוג לא להכיר בלימודים קודמים. 

מסוף בקשות להכרה בלימודים קודמים לא אקדמיים תוגשנה לבדיקת ועדת הקבלה החוגית לא יאוחר 
 .השנה של השנה הקודמת לשנה האחרונה של לימודיהם

 
 

 17.03.2021, 5ישיבה מס' 
 

נוהל להוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה,  -13.5.2014הצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום  .1
 אשכול או מוקד בתוכנית לימודים אקדמית קיימת: החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום
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בנוגע לנוהל להוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או  19.02.2021-החלטת מועצת המל"ג מיום ה

 .17.03.2021ת לימודים קיימת הובאה ליידוע הוועדה המתמדת בישיבתה ביום מוקד בתכני
 

 בקשה לשינוי סימול התואר הראשון במסגרת החוג לריפוי בעיסוק .2
 

 הוחלט:
 

הוועדה המתמדת מאשרת את הבקשה לשינוי סימול התואר שמעניק החוג לריפוי בעיסוק לתלמידי התואר 
 .B.Sc.O.T-ל  B.A.O.T-הראשון מ

 
 אישור סופי לשינוי סימול התואר מותנה באישור המל"ג. 

 
 אסדרת המגמה ללימודי איכות, החוג לסטטיסטיקה, הפקולטה למדעי החברה .3

 
 הוחלט:

 
) M.Scהוועדה המתמדת מאשרת את בקשת הרשות ללימודים מתקדמים לאסדרת המגמה ללימודי איכות (

 בתואר השני בסטטיסטיקה, הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר.
 

 אסדרת המגמה לייעוץ והדרכת הורים, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך .4
 

 הוחלט:
 

הוועדה המתמדת מאשרת את בקשת הרשות ללימודים מתקדמים לאסדרת המגמה לייעוץ והדרכת הורים 
 ) בייעוץ חינוכי, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך.M.Aבמסגרת התואר השני (

 
אסדרת תכנית התמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית (גוף נפש רוח), החוג לייעוץ והתפתחות  .5

 האדם, הפקולטה לחינוך
 

 הוחלט:
 

הוועדה המתמדת מאשרת את בקשת הרשות ללימודים מתקדמים לאסדרת ההתמחות 
) בהנחיית קבוצות, החוג M.Aטיבית (גוף נפש רוח) במסגרת התואר השני (בפסיכותרפיה אינטגר

 לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך.
 

ישראל והיסטוריה -אישור פתיחת מסלול א' בתכנית 'מדינת ישראל ויהדות זמננו', החוגים לימודי .6
 של עם ישראל, הפקולטה למדעי הרוח

 
 הוחלט:

 
בקשת הרשות ללימודים מתקדמים לפתיחת מסלול א' (עם כתיבת עבודת הוועדה המתמדת מאשרת את 

) במסגרת החוג ללימודי ישראל והחוג M.Aתזה) בתכנית 'מדינת ישראל ויהדות זמננו' (-גמר מחקרית
 להיסטוריה של עם ישראל, הפקולטה למדעי הרוח.

 
 

 21.04.2021, 6ישיבה מס' 
 

 לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאותהצעה לפתיחת תכנית לימודי דוקטורט בחוג  .1
 

 הוחלט:
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לפיזיותרפיה, במסגרת 
 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

 
 

 עדכון הנ"ז הדרוש באפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה .2
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אופן ההתייחסות ללימודי אנגלית על ידי הוספת המשפט: "עם בקשת האוניברסיטה הפתוחה לסייג את 

זאת, לימודי האנגלית של האוניברסיטה הפתוחה יוכרו עבור סטודנטים שעמדו בכל תנאי אפיק המעבר, או 
 נ"ז לפחות" הובאה ליידוע הוועדה המתמדת. 30שצברו בלימודיהם באו"פ  

 
 של מכון פויירשטיין LPADאבחון  – קבלה לאוניברסיטה במסלול אלטרנטיבי לפסיכומטרי .3
 

 הוחלט:
 

על קבלה לחוג מסוים במסלול זה, תיחשב  ,הוועדה המתמדת החליטה כי המלצה של מכון פויירשטיין
 כמקבילה לציון הסכם שעבר את חתך הקבלה החוגי.

 
שימוש בנוסף בחוג בו מתקיימת בחינת כניסה, ראיון קבלה או תנאי קבלה אחר שבתוצאותיו נעשה לעיתים 

 לציוני הסכם, ניתן לדרוש מהמועמד/ת לעמוד גם בתנאי קבלה אלו בהתאם להחלטת החוג.
 
 

 23.06.2021, 8ישיבה מס' 
 

 נוהל עמיתי מחקר וחוקרים נלווים .1
 

 הוחלט:
 

מומחים  /חוקרים נלוויםעמיתים מומחים/  /עמיתי מחקרהוועדה המתמדת מאשרת את השינוי בנוהל 
 נספחים כדלקמן:

 
 מומחים נספחים/חוקרים נלוויםעמיתים מומחים//נוהל עמיתי מחקר

 
 : עמיתי מחקר וחוקרים נלווים13פרק 

מהארץ ומחו"ל ממוסדות  Ph.Dניתן לחוקרים בעלי תואר  Research Fellow)( מינוי לעמית מחקר
 אוניברסיטאיים ולא אוניברסיטאיים אשר עוסקים במחקר באוניברסיטת חיפה. 

מהארץ ומחו"ל ממוסדות  Ph.D.ניתן למומחים בעלי תואר   )Specialist Fellow( לעמית מומחהמינוי 
 אוניברסיטאיים ולא אוניברסיטאיים אשר עוסקים בתחום מומחיותם באוניברסיטת חיפה.

מהארץ ומחו"ל ממוסדות  Ph.Dניתן לחוקרים ללא תואר  Adjunct Researcher)( מינוי לחוקר נלווה
 .יים ולא אוניברסיטאיים אשר עוסקים במחקר באוניברסיטת חיפהאוניברסיטא

מהארץ ומחו"ל ממוסדות  Ph.D.ניתן למומחים ללא תואר  )Adjunct Specialist(מינוי למומחה נספח 
 אוניברסיטאיים ולא אוניברסיטאיים אשר עוסקים בתחום מומחיותם באוניברסיטת חיפה.

להגיש הצעות מחקר לקרנות מחקר חיצוניות ולשתף  ו/או למומחיםמינויים אלה נועדו לאפשר לחוקרים 
 פעולה עם חוקרים במסלול האקדמי הרגיל באמצעות תקציבי מחקר ותמריצי מחקר שינוהלו על ידם.

 זכאים למינויים אלה:
השוהים  מומחים/השוהים באוניברסיטת חיפה תקופה ממושכת או חוקרים מומחים/חוקרים .א

ורחים לתקופות מוגבלות (מספר חודשים) ללא תשלום או בתשלום על חשבון באוניברסיטת חיפה כא
 תקציבי מחקר או הקצבות חיצוניות.

 דוקטורנטים. -בתר .ב
 

 הקריטריונים למינוי או להארכת מינוי  .13.1
/ מומחים  חוקרים נלווים/ עמיתים מומחים/  המרכיב העיקרי למינוי או להארכת מינוי עמיתי מחקר

 הינו תרומת המועמד לקידום המחקר ביחידה בה הוא מועסק (כגון מרכז/מכון מחקר).  נספחים
 

 הליכי המינוי או הארכת המינוי .13.1.1
למינוי מועמד כעמית   ראש מכון/מרכז יעביר המלצתו לסגן נשיא ודיקן למחקר בבקשה .13.1.1.1

ספר/ראש קתדרה/ראש -. ראש חוג/ראש ביתמומחה נספח/או כחוקר נלווה עמית מומחה/מחקר
לבקשה זו ויעבירה לסגן  את חוות דעתו ביחסמעבדה יעביר המלצתו לדיקן הפקולטה אשר יצרף 

 נשיא ודיקן למחקר.
עפ"י פורמט וטופס  ורשימת פרסומים קורות חיים מסמך מקוצר של להמלצה זו יצורפו  .13.1.1.2

 למועמד. שיימסרו 
להתייעץ עם חוקרים בתחום בטרם ימנה חוקר כעמית סגן נשיא ודיקן למחקר רשאי  .13.1.1.3

 . מומחה נספח/או כחוקר נלווה עמית מומחה/מחקר
 13.2(ראה סעיף  לעמיתי מחקר ידי ועדת המינויים-יעשה על עמית מומחה/מינוי עמית מחקר .13.1.1.4

 .יעשה על ידי סגן נשיא ודיקן למחקר מומחה נספח/להלן). מינוי חוקר נלווה
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שלוש שנים וניתן להאריכו לתקופות קצובות נוספות של עד שלוש שנים כל משך המינוי הוא עד  .13.1.1.5
 שימולא ע"י המועמדפעם. הבקשה להארכת המינוי תכלול המלצה של ראש היחידה וטופס 

 
  עמיתים מומחים/ועדת המינויים לעמיתי מחקר .13.2

 הרכב הוועדה .13.2.1
ודיקן למחקר וארבעה חברים  סגן נשיא עמיתים מומחים:/הרכב ועדת המינויים לעמיתי מחקר .13.2.1.1

 בדרגת פרופסור חבר או פרופסור מן המניין בעלי קביעות באוניברסיטה. 
 ראש הוועדה וחבר בתוקף תפקידו.-סגן נשיא ודיקן למחקר יהיה יושב .13.2.1.2
 חברי הוועדה ייבחרו ע"י הסנאט לתקופה של שלוש שנים. .13.2.1.3
 לאחר הפסקה של שנה אחת. קחבר ועדה יוכל להיבחר שנית לוועדת המינויים לעמיתי מחקר ר .13.2.1.4
בכל שנה תיערכנה בחירות להשלמת מניין חברי ועדת המינויים. הבחירות תיערכנה בישיבה  .13.2.1.5

 הראשונה של הסנאט והחברים הנבחרים ייכנסו לתפקידם מיד לאחר בחירתם.
 ספר כחבר ועדת המינויים לעמיתי מחקר וחוקרים נלווים.  -לא יכהן דיקן פקולטה/ראש בית .13.2.1.6

 
 עבודה וכללי הצבעהסדרי  .13.2.2

תתכנס לפחות אחת לסמסטר במשך שנת עמיתים מומחים /עמיתי מחקרועדת המינויים של  .13.2.2.1
ראש הוועדה או שני חברים לפחות, תכונס הוועדה לישיבה שלא מן -פי דרישת יושב-הלימודים. על

 המניין.
 חברים). 2ישיבת ועדת המינויים תתקיים בהשתתפות שלושה חברי הוועדה לפחות (יו"ר+  .13.2.2.2
 ועדת המינויים.הצעת החלטה אשר לא אושרה תיחשב כהצעה אשר נדחתה ע"י  .13.2.2.3
אם החליט סגן נשיא ודיקן למחקר להתייעץ עם חוקרים נוספים בתחום, תובאנה חוות הדעת  .13.2.2.4

 . שלהם לפני ועדת המינויים
הצעת החלטה תיחשב כמאושרת רק אם הצביעו בעדה רוב חברי ועדת המינויים הנוכחים  .13.2.2.5

 חברים). 2בישיבה ובתנאי שישתתפו בישיבה זו שלושה חברים לפחות (יו"ר + 
 . ראש היחידה הנוגעת בדבר יציג את התיק של המועמד/ת בעל פה או בכתב בפני ועדת המינויים .13.2.2.6
 דיוני הוועדה הינם סודיים. .13.2.2.7

 
 חובות אקדמיות .13.3

או החוקר  המומחההעמית /במשך כל תקופת מינויו באוניברסיטת חיפה יהיה עמית המחקר
ידי הגופים המוסמכים -כפוף למדיניות האוניברסיטה כפי שתיקבע מעת לעת על המומחה הנספח/הנלווה

 עמיתים מומחים. לעמיתי מחקר ו ולנהלים וההנחיות של ועדת המינויים
 

 תנאי המינוי .13.4
 שתי אפשרויות למינוי: בתשלום וללא תשלום. .13.4.1
פי תנאי התשלום -בות חיצוניות המיועדות למטרה זו עלעל חשבון תקציבי מחקר או הקצ -בתשלום  .13.4.2

או  עמית מומחה/עמית המחקרשייקבעו בין המממן לאוניברסיטה ובכפוף לתנאים שיוסכמו בין 
 לאוניברסיטה.  מומחה נספח,/החוקר הנלווה

 בכתב המינוי יצוין באם המינוי הינו בתשלום או ללא תשלום.  .13.4.3
 

 קביעות .13.5
 קביעות.מינוי זה אינו מקנה 

 
 הנחיות להגשת בקשות

 הבקשה תכלול:
 מכתב המלצה מנומק של ראש היחידה (חוג/מכון/מרכז)

 אישור הדיקן
  טופס למועמד

 )תבנית (מצ"ב ורשימת פרסומים קורות חיים
 
 

 החוג לפיזיקה .2
 

 הוחלט:
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת חוג לפיזיקה, במסגרת הפקולטה למדעי הטבע.
 
 

 אפיק מעבר במערך אשכול .3
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 מזכירות אקדמית
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   3498838, הר הכרמל, חיפה 199אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 
 :Fax+  972-4-8342101פקס:    :Tel+  972-4-8240628טל: 

University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel 
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 הוחלט:
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת אפיק קבלה (על תנאי) למערך אשכול באמצעות מבחן סף.
 הקריטריונים למבחן הסף יקבעו על ידי ראש המערך ודיקן הפקולטה.

 החריגים.מועמדים מתאימים יופנו לאפיק זה והקבלה תהיה בהמלצת ראש המערך ובאישור ועדת 
 

הצעה לפתיחת תכנית התמחות בפעילות גופנית, מאמץ ובריאות במסגרת בית הספר לבריאות  .4
 , הפקולטה למדעי הרווחה והבריאותהציבור

 
 הוחלט:

 
) בהתמחות בפעילות MPHהוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר מוסמך (

"ס לבריאות הציבור (בשיתוף החוג לפיזיותרפיה), הפקולטה גופנית, מאמץ ובריאות (ספח) במסגרת ביה
 למדעי הרווחה והבריאות.

 
הצעה לפתיחת תכנית לימודים בינלאומית לתואר מוסמך במינהל עסקים בהתמחות בפיתוח  .5

, , במסגרת ביה"ס למינהל עסקיםTechnology Team Development –צוותים טכנולוגיים 
 הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר

 
 הוחלט:

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים בינלאומית בשפה האנגלית לתואר מוסמך 

)MBA במינהל עסקים בהתמחות בפיתוח צוותים טכנולוגיים, במסגרת הפקולטה למדעי החברה ע"ש (
 שמואל והרטה עמיר.

 
 :שם התואר באנגלית

MBA Degree Specializing in the field of Technology Team Development 
 

 סילבוס בקורסים .6
 

 הוחלט:
 

 'מתכונת הלימודים' כדלקמן: –הוועדה המתמדת מאשרת את שינוי תקנון תואר ראשון 
 

 תפרסם סילבוס הכולל את נושא הקורס, פירוט מקוצר של תכניו, דרישות הקורס, מטלות/כל מרצה י

 דרישות הנוכחות ודרכי חישוב) מטלת בית, בחינה בחומר פתוח או סגור וכיוב'( שוטפות, סוג מטלת הסיום

 הציון. הסילבוס יפורסם בקטלוג הקורסים עד לפתיחת מועד ההרשמה לקורס, והוא מחייב את המרצה

בנסיבות  מנומלסטייה  ראש ביה"ס/דיקן/ועדת ההוראה/והסטודנטים, אלא אם ניתן אישור של ראש החוג

 חריגות המצדיקות זאת.
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