תקנון הלימודים – תארים שניים
תקנון הלימודים מתעדכן מעת לעת באתר האוניברסיטה .על הסטודנטים לעקוב אחר השינויים.
בכל נושא שאינו נדון בתקנון זה ,תקנון הלימודים המורחב החל על תואר ראשון ,יחול בשינויים
המחייבים ,על סטודנט התואר השני .הוראות תקנון זה כפופות ,בכל הנוגע לשכר לימוד ,לתקנון
שכר לימוד.
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התקנון
א.

תקנון הלימודים מסדיר את מסגרת הלימודים באוניברסיטת רייכמן ,והוא נועד
להבהיר את הזכויות והחובות של הסטודנטים לתואר שני המיוחדים והשונים מתקנון
תואר ראשון בכל הנוגע ללימודיהם באוניברסיטה.

ב.

תקנון לימודים זה אושר על-ידי מוסדות אוניברסיטת רייכמן ,והם מוסמכים לשנותו
מעת לעת .הודעה על שינויים תתפרסם ותובא לידיעת הסטודנטים .ראש התכנית
רשאי ,במקרים מיוחדים ,לאשר סטיות מן התקנון.

תקופת הלימודים
א .תקופת הלימודים ותכנית הלימודים יקבעו בהתאם לתכנית הלימודים ועשויים
להשתנות בהתאם להחלטת האוניברסיטה.
ב .משך הלימודים בתואר שני לא יעלה על  5שנים .מניין שנים אלו יכלול תקופות של
הפסקות לימודים והקפאות לימודים .הארכות נוספות של התקופות האמורות  -באישור
דיקן והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים בלבד .התשלום עבור הארכות כאמור יהיה
בהתאם לקבוע בתקנון שכר לימוד.
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מקצועות הלימוד
א .תכנית הלימודים מבוססת על שיעורי חובה ,שיעורי בחירה ,סמינרים/עבודת גמר/תזה,
סדנאות ושיעורי פרקטיקום ,כפי שנקבע לכל סמסטר.
ב .מערכת הלימודים בכל תכנית תפורסם לקראת תחילת שנת הלימודים לאותה שנת לימוד.
ג .הסטודנטים נדרשים להיכנס לקבוצות אליהן הם משובצים בלבד.
ד .בשום מקרה אין לכלול בתכנית הלימודים קורס שהוראתו מתקיימת ,כולה או חלקה,
במועד שבו מתקיימת הוראה של קורס אחר הנכלל בתכנית הלימודים של הסטודנט .על
הסטודנט לעמוד במועדים הקבועים לעבודות ולבחינות בכל המקצועות גם אם אלו
קרובים/חופפים זה לזה.

ה .רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות מוקדמות .סטודנט שנרשם בניגוד לכלל זה לא
יחשב רשום לקורס וציונו לא ייקלט במערכת ,אלא אם קיבל אישור מוקדם מראש
התכנית.
ו .ביטול רישום לקורס יעשה במהלך תקופת השינויים של כל סמסטר בלבד.
ז .האוניברסיטה רשאית לא לקיים קורס בחירה ,וכן לא לקיים סמינריון מטעמי מיעוט
נרשמים כפי שיקבע בהחלטות האוניברסיטה מעת לעת .לסטודנטים שבוטל רישומם
כאמור ,תינתן אפשרות לבחור קורס בחירה או סמינריון אחר באותו סמסטר.
ח .סטודנט אינו רשאי ללמוד קורס זהה או דומה לקורס שלמד בעבר .
ט .במידת הצורך רשאית האוניברסיטה לקיים שיעורי השלמה בקורסים לא במועדים
הרגילים.
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נוכחות בקורסים

א.

סטודנט אשר מטעמים בלתי מוצדקים אינו משתתף בשיעור או בתרגיל בכמות העולה על
היעדרות אחת בשיעור של נ"ז ( 1ובהתאמה העולה על פעמיים בשיעור של  2נ"ז וכן הלאה)
מסך השיעורים שנלמדו בקורס במהלך הסמסטר – לא יהיה זכאי לגשת לבחינת המעבר
בקורס או לקבל ציון בו.

ב.

סייג לכך הינם שיעורים המוגדרים כסדנאות ,סמינרים ,פרקטיקום (התנסות מעשית) .בשל
אופי קורסים אלו ,כל היעדרות משיעור עלולה לגרום לכך שהסטודנט לא יהיה רשאי לסיים
את הקורס .על הסטודנט להודיע מראש ככל האפשר על היעדרות משיעורים אלו למנהל
הסטודנטים ולקבל אישור על כך .יש לעיין בסילבוס קורסים אלו לגבי מדיניות ההיעדרות
משיעורים.
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סטודנטים במסלול המחקרי
א.

סטודנטים מתבקשים להודיע על כוונתם לעשות תואר שני מחקרי לא יאוחר מתחילת
שנת לימודיהם השנייה בלימודי המוסמך .סטודנטים במסלול המואץ יודיעו על כך עד
לתחילת שנת לימודיהם הראשונה בתכנית בתואר השני.

ב.

ההחלטה על אישור מועמדות למסלול המחקרי תהיה בסמכותה של וועדת התואר השני.

ג.

על עבודת המחקר להיות מוגשת לא יאוחר משלוש שנים ממועד תחילת הלימודים לתואר
שני.

ד.

סטודנט אשר לא עמד בלוח הזמנים (לרבות הארכות שאושרו) ,יופסקו לימודיו .מקבלי
מלגה ,יחויבו בהחזרתה.

ה.

עבודת המחקר תוגש לרכזת התואר ובנוסף תשלח למרצה המנחה בדואר אלקטרוני .כמו
כן עותק דיגיטאלי של העבודה יועבר לספריית האוניברסיטה .יש למלא טופס הפקדה
של עבודות מחקר (תזה ,דוקטורט ועבודות מחקר מקבילות) והסכמה להנגשת העבודה.

ו.

חובה על הסטודנט לשמור בידיו עותק מהעבודה כפי שהוגשה.
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ז.

לאחר הבדיקה תוחזר העבודה לסטודנט עם הערות וציון.

ח.

אין אפשרות לערער על ציון עבודת המחקר.

ט.

סטודנטים שיודיעו על בקשתם לבטל את הרשמתם למסלול המחקרי ,וכן סטודנטים
במסלול המחקרי אשר לא עמדו בלוח הזמנים הנקוב בסעיף ג' לעיל ולא קיבלו הארכה
של המועד ,יהיו זכאים לקבל תואר שני שאינו מחקרי אם עמדו בכל הדרישות של תואר
זה .

י.

סטודנט המעוניין להירשם למסלול המחקרי לאחר שסיים תואר שני וקיבל את תעודת
התואר השני ,יוכל להגיש בקשה להירשם ,הכפופה לאישור האוניברסיטה ,עד שנה
מתאריך הטקס בו ניתן התואר.

נוהל העברת מידע לסטודנטים
הודעות לסטודנטים יפורסמו בדואר האלקטרוני ,במסרונים לטלפונים הניידים ובלוח
המודעות הווירטואלי של התכנית באתר האוניברסיטה .באחריות הסטודנט להתעדכן באופן
שוטף בהודעות ע"י בדיקה של תא הדואר שניפקה האוניברסיטה ולעדכן מספר טלפון נייד
במנהל סטודנטים .כל הודעה המופצת באחד או יותר מהערוצים האמורים הינה הודעה
המחייבת את הסטודנטים.
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פטורים
פטור מקורסים יינתן רק על בסיס קורס דומה שנלמד במסגרת תכניות תואר שני ובלבד
שעיקר התכנית תלמד באוניברסיטה .ניתן לקבל פטור מקורסים בהיקף של עד  25%מתכנית
הלימודים .פטור בהיקף של עד שליש מתכנית הלימודים מותנה באישור דיקן בלבד.
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הרחקה מלימודים
כישלונות חוזרים בשני קורסים יובילו להרחקת סטודנט מהלימודים.
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רציפות לימודים

א .סטודנט זכאי להפסיק לימודיו פעם אחת בלבד לתקופה שלא תעלה על שנת לימוד אחת.
הפסקה לתקופה העולה על שנה מחייבת הרשמה מחדש ללימודים ,עמידה מחודשת
בתנאי הקבלה לאוניברסיטה והתחלת הלימודים מחדש .הזכות להפסקת לימודים
לתקופה של שנה ,כאמור לעיל ,עומדת אך ורק לסטודנט אשר השלים לפחות שנת
לימודים אחת.
ב .סטודנט המבקש להפסיק את לימודיו ,חייב להודיע על כך מיד ,בכתב ,למנהל
סטודנטים .הודעות בדרכים אחרות לרבות טלפוניות לא תתקבלנה .על הפסקת לימודים
יחולו הכללים המצוינים בתקנון שכר הלימוד של האוניברסיטה.

 .10חידוש לימודים
סטודנט שהפסיק לימודיו ומבקש לשוב ללימודים ,יגיש למנהל סטודנטים בקשה בכתב
לחידוש לימודים ,לא יאוחר מחודש לפני תחילת השנה או הסמסטר בהם מבקש הוא לחדש
את לימודיו .כן חייב הסטודנט בתשלום דמי חידוש הלימודים ,בגובה דמי הרישום
לאוניברסיטה כפי שיהיו באותה עת.

 .11ציון גמר
לכל סטודנט נקבע ציון גמר לאחר שעמד בכל הדרישות לסיום חוק לימודיו .בית הספר יקבע
את מרכיבי ציון הגמר ודרך שקלולם .דרך השקלול מובאת לידיעת הסטודנטים מבעוד מועד.
ציון הגמר במסלול המחקרי יורכב מעבודת המחקר ,והציון המשוקלל של הקורסים
והסמינריונים.
סטודנט שסיים את חובותיו האקדמיות לתואר ולמד קורסים עודפים מעבר למכסה
הדרושה ,יוכל לבקש עם סיום התואר להעביר קורסים אלה מגיליון הציונים לסעיף עודפים.
קורסים עודפים שסטודנט נרשם אליהם אך לא השלים אותם ואין בהם ציון ,יועברו
אוטומטית ,בסיום התואר לסעיף עודפים בגיליון הציונים .מובהר כי ציון הגמר לא יעוגל .לא
ניתן לשפר ציון לאחר שקלול ציון הגמר ,קבלת אישור זכאות וגמר חובות אקדמיים.

 .12זכאות לתעודת מוסמך
א .מי שעמד בהצלחה בדרישות הקורס בכל מקצועות הלימוד וממוצע ציוניו אינו יורד מ,75 -
זכאי לתעודת מוסמך.
ב .למרות האמור בסעיף  12א .לעיל ,זכאית האוניברסיטה לעכב מסירה של תעודת מוסמך
עד לתשלום כל החובות הכספיים הקשורים ללימודים ,כולל החזרת ספרים לספריה
והחזרת כל ציוד אשר הושאל על ידי האוניברסיטה לסטודנט.

 .13הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה
תואר מוסמך בהצטיינות ובהצטיינות יתרה יוענק בהתאם לאמור מטה:
בהצטיינות ( –)Cum Laudeממוצע .92.99 – 90
בהצטיינות ( – )Magna Cum Laudeממוצע 93-94.99
בהצטיינות יתרה ( – )Summa Cum Laudeהחל מממוצע  95ומעלה
ובתנאי שמתקיימת זכאות לתעודת מוסמך כאמור בסעיף  12לעיל.
עבירות משמעת שיש עמן הונאה או הרחקה לסמסטר אחד ישללו מסטודנט את הזכות
להיות מצטיין בתואר.

 .14טקס בוגרים
ככלל יתקיים טקס הבוגרים בשנת הלימודים העוקבת לשנה בה סיימו הסטודנטים את
הלימודים (בדרך כלל ,אך ללא התחייבות ,לקראת חודש יוני).
סטודנטים אשר ישלימו את מלוא חובותיהם האקדמיים עד יום ה 31.3-בשנה העוקבת,
תוענק להם תעודת מוסמך בטקס.
* יחד עם תקנון זה יש לקרוא את ההוראות המחייבות הפרטניות של כל תכנית לימודים כפי
שהן מפורטות בידיעון אותה תוכנית.
*

*

*

