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"זאייר,תשע"הט

5105מאי,5



(M.Ed,ביתהספרללימודיםמתקדמים)תכניותתקנוןלימודים

מהווה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  (M.Ed) בית הספר ללימודים מתקדמים תקנון של ה

הייחודיים לבית הספר מובאים בו רק הסעיפים  .של המכללההסטודנטים תקנון פרק המשך ל

 ללימודים מתקדמים.

 
 מעמדסטודנטיםלקראתתוארשני.0
 

 אם:במעמד "מן המניין" יהיה סטודנט   1.1

בית מטעם  המאשר את קבלתולתכנית וקיבל מכתב  הקבלהתנאי בכל עמד  1.1.1

 הספר ללימודים מתקדמים

 סיוםלאחר למעמד של סטודנט מן המניין של סטודנט על תנאי ממעמד  עבר 1.1.1

  שנת הלימודים הראשונה.

 הוא:  אםבמעמד "על תנאי" יהיה סטודנט   1.1

על על פי המפורט  ,לקורסי השלמהנדרש סטודנט ה –בתכנית לייעוץ חינוכי  1.1.1

 ראש התכנית.ידי 

וחייב  נדרש לקורס השלמה באנגליתסטודנט ה – ללמידה והוראהבתכנית   1.1.1

 בקורס.ומעלה במבחן הסיום  57ציון של ב

נדרש , ו08–סטודנט אשר ממוצע הציונים שלו לתואר הראשון הוא פחות מ 1.1.1

 ומעלה בתום שנת הלימודים הראשונה.  07לממוצע של 

פחות מ שציון ממוצע התואר הראשון שלו בתכנית ללמידה והוראה סטודנט  1.1.1

 נה. ומעלה בתום שנת הלימודים הראשו 07של ציונים לממוצע  ויידרש 07 –



 

מערכתלימודיםשינוי.5

 ייעשה עד שבועיים מיום פתיחת השנה או פתיחת הסמסטר. ללאתשלוםקנסשינוי מערכת 

 אחריות הסטודנט לדאוג לרישום לקורסים.

סטודנט שלא יהיה רשום לקורס לא יוכל לקבל ציון. אין רישום לקורס בדיעבד.



משךהלימודיםוהיקפם.3

שנת הלימודים מחולקת לשני סמסטרים. לוח שנתי של המכללה  . שנתייםמשך הלימודים 

, יימסר לסטודנטים בראשית שנת 'ובו פירוט הפעילויות, החופשות, סיום הסמסטרים וכד

 הלימודים.

הקורסים ומטלות הלימוד  לימודיו, כוללעל הסטודנט להשלים לימוד השתי שנות  במהלך 

 . השונות
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תקנוןשכרלימוד.4

   .שכר הלימוד נקבע בהתאם להנחיות משרד החינוך 1.1

הנהלת המכללה את הזכות  לשנות את בכפיפות להנחיות המשרד, שומרת לעצמה 

 גובה שכר הלימוד ואת מועדי התשלום.

 . 188%בתכנית הוא  עבור שתי שנות לימודשכר הלימוד   1.1

מגובה  17%בתוספת של סטודנט שלא השלים את חובותיו במהלך השנתיים יחויב   1.1

 נוספת )בתנאי שתאושר לו(. שכר הלימוד מדי שנה

 התשלום יקבע על פי היקף ההשלמות. -לנדרשים לקורסי השלמה   1.1

 

קרדיטציהא.5

מחובות הלימוד בתכנית ובלבד שאלה  ש"ש 1-1על  קרדיטציהאסטודנט יוכל לקבל   7.1

 לא יעלו על היקף של שני קורסים בתכנית. 

 דנלמדו לקראת תואר שני ומעלה במוסהם כאלה ש רדיטציהקלאשמשו ישקורסים ה  7.1

 לתואר כלשהו. בעבר אקדמי מוכר ולא חושבו 

הציון בהם ו, שנים לפני תחילת הלימודים לתואר שני במכללה 6הקורסים נלמדו עד   7.1

  .ומעלה ובלבד שזהו ציון עובר במוסד שבו נלמד הקורס 58היה 

תואמים את דרישות הקורסים של הקורסים האקדמיות  התכנים והדרישות  7.1

 בתכנית ללימודי מוסמך במכללה.המקבילים 

ביה"ס  מזכירותל , מתאים וסילבוס ציונים גיליון  ירוףבצ ,בקשהיש להגיש      7.7

  מתקדמים.ללימודים 

 תאושר על ידי ראש התכנית.  קרדיטציהא  7.7

 לא יחושבו בשקלול הציון הסופי בתכנית. רדיטציהקלאהמוכרים ציוני קורסים   7.6

 

חובותלימודיםוהערכה,אתיקה.6

הסטודנטים מחויבים בכללי האתיקה של כתיבה והגשה אקדמית של המטלות האקדמיות 

. הפרה של כללי האתיקה תובא לדיון בפני בתקנון המכללההשונות, וזאת כפי שמפורט 

  של בית הספר ללימודים מתקדמים.ועדת המשמעת 

 

הערכתהסטודנט.7

  68 -ציון עובר לקורס/סדנה 

  57 -לעבודת גמר  עוברציון 

 

נוכחותבשיעורים.8

 בתכנית.קורסים כל הנוכחות חובה קיימת ב  0.1

 קורס, כמוה כאי עמידה בדרישות הקורס.המ 18% -היעדרות של למעלה מ  0.1
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עקב מילואים, חופשת לידה, מחלה או  18% -סטודנט שנעדר מקורס מעבר ל   0.1

תאונה ומבקש באופן חריג שיכירו לו בקורס, יפנה בקשה מנומקת בכתב לראש 

 מים(. יביה"ס ללימודים מתקדמים )בצרוף אישורים מתא

את צו הקריאה  יביאמילואים בזמן הלימודים,  סטודנט הנקרא לשירות -ולת"ם  0.1

 לקיצור השירות או דחייתו. בקשה לדיקאן הסטודנטים, לשם הגשת

, בהתאם לשיקול דעתו לחשב איחור או עזיבה המרצהזכותו של  -איחורים  0.7

 מוקדמת של השיעור כהיעדרות.

 

עבודתגמר.9

מאשר תום השנה ובהתאם לכל כללי ההגשה, לא יאוחר וגש בכתב עבודת הגמר ת  9.1

אם יידרשו תיקונים בנוסח הסופי של עבודת הגמר, השלישית ללימודים בתכנית. 

 הם יבוצעו על ידי הסטודנט תוך חודשיים ממועד קבלת חוות הדעת של המעריכים. 

 חתימה של מנחה העבודה.והגשת עבודת גמר חייבת להיות באישור   9.1

ולקבלת  לראש התכניתהגשת בקשה ל חריגה מלוח הזמנים תחייב את הסטודנט לכ  9.1

 . השתמעויותיה של חריגה זו הן באחריות הסטודנט.אישור בהתאם

  שנה הרביעית.בעבודת הגמר  יותר להגיש אתבמקרים מיוחדים   9.1

של חלקו של ציון עבודת הגמר מהציון הסופי בתואר נתון להחלטת ועדת ההוראה   9.7

כל אחת מהתכניות בבית הספר ללימודים מתקדמים, עם זאת, ציון עבודת הגמר 

 מהציון הסופי בתואר. 18% -לא יהווה יותר מ 

 

הפסקתלימודים.01

עלידיהמכללההפסקתלימודים01.0

 המכללה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט בכל אחד מהמקרים הבאים:    

 התנהגות  18.1.1

י ההתנהגות והמשמעת, כפי שמופיעים ל את כל התנהגות שאינה הולמת   

   בתקנון המכללה.

 . שכרלימודאי תשלום    18.1.1

 :לאנאותיםהישגיםאקדמיים   18.1.1

 בשני קורסים 68 -מ ך ציון נמו 

 בעבודת גמר 57 -ציון נמוך מ 

 

בתכנית לייעוץ חינוכי  ץ במערכתועיאו בקורס הי בפרקטיקום ןכישלו

 M. Teachבתכנית ה או בקורס תבונת המעשה  כישלון בהתנסות 

 

 שלא באישור מיוחד.מהשעורים  18%מעל היעדרות מנוכחות בלימודים 

 

שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות לא יכול לחזור ללימודים בעתיד באותה  סטודנט

 .תכנית
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ערעורעלהפסקתלימודים01.5

הערעור על . יום מקבלת ההודעה 11של סטודנט לערער על הפסקת לימודיו עד זכותו 

  ,בית הספר ללימודים מתקדמיםראש החלטת ועדת  ההוראה יופנה ל

המכללה. נשיאהיא בסמכותו ובאחריותו של במכללה הפסקת לימודים 

 

הסטודנטע"יהפסקתלימודים01.3

 .לראש בית הספר ללימודים מתקדמיםסטודנט יודיע על הפסקת לימודיו בכתב         

על הסטודנט לקבל אישור, כי אינו חייב שכ"ל או ציוד כלשהו ממשאבי הלמידה  

  השונים )מהספרייה ומהמרכז האורקולי(.        

 אי קבלת האישור הנ"ל יגרום להמשך חיוב הסטודנט בתשלום שכ"ל.

חייב לעבור הליכי  הפסקה של שנתיים ויותר לאחר לחזור ללימודיםסטודנט המבקש 

 .וקבלה מחדשרישום 

 

חזרהעלקורסים01.4

 סטודנט שנכשל בקורס חובה חייב לחזור על הקורס. 11.1.1

קורס סטודנט שנכשל בקורס בחירה, רשאי לחזור על הקורס או לבחור  11.1.1

 חלופי.

 חובה/בחירה רק פעם אחת.ניתן לחזור על קורס  11.1.1

 

השלמתחובותלימודייםוהתיישנותלימודים01.5

תאפשר לסטודנט להשלים לימודים ללימודים עד שנתיים מהפסקתם,  חזרה  11.7.1

 ה התחיל ללמוד.המקורית של התכנית ב תכניתהעל פי 

ועד שש שנים מיום סטודנט שהפסיק את לימודיו מיוזמתו ועברו שנתיים ל  11.7.1

הפסקת הלימודים, תבנה תכנית לימודים המתאימה לדרישות הנוכחיות של 

 בית הספר ללימודים מתקדמים והתכנית בה למד. 

חזרה . לפיכך, שנים ומעלה חל על הלימודים "חוק התיישנות" 6לאחר   11.7.1

שנים ומעלה תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למוסד,  6ללימודים לאחר 

התכנית בבית הספר הסכמת המוסד ועמידה בתנאי הקבלה של  הטעונה

 .ללימודים מתקדמים



לימודיםמשךההארכת.00

 כולל חופשת לימודים ,הלימודייםלהשלמת כלל החובות  יהמקסימאלזמן הלימודים 

 מתחילת הלימודים לתואר. שנים ארבע מאושרת, הוא

תהיה על ידי פנייה מנומקת בכתב לוועדת בקשה לחריגה מעבר למשך זמן הלימודים התקני  

 ההוראה. רק אישור מראש של הוועדה יאפשר המשך לימודים.
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לקבלתהתוארתנאים.05

 68סדנאות השונים בציון של הקורסים וכל אחד מהלימודים בהחובות כל סיום   11.1

 ומעלה. 

 ומעלה. 58ממוצע ציוני הקורסים הוא     11.1

 ומעלה.  57השלמת עבודת הגמר וקבלת ציון גמר של   11.1

    

 

שקלולהציוניםלתעודתהמוסמך.03

בהתאם להחלטת ועדת ההוראה של כל אחת מהתוכניות בבית הספר ללימודים מתקדמים.



ממוצע ציונים בקורסי הלימוד71-75%ֵ

 עבודת גמר55-31%ֵ



 

סיוםלימודים.04

יהיה על פי מועד קבלת הציון האחרון המשלים את החובות  M.Edתאריך הזכאות לתואר 

 .שכר לימודהאקדמיים ובהתאם לנוהלי 

 

סיוםבהצטיינות.05

בעלי ההישגים מהבוגרים  18%-בהצטיינות תוענק ללימודי התואר השני במוסמך  תעודת

.ביותרהגבוהים 

 

 

 

 

 


