
 MBAתקנון הלימודים לתואר שני במנהל עסקים 

 הרחבות ועדכונים על התקנון לתארים מתקדמים

 

 התקנון  .1

חל .א זה  מיני    תקנון  של  במתכונת  מתקיימות  אשר  עסקים  במנהל  השני  התואר  בתכניות  הסטודנטים  על 

 .סמסטרים. במקומות בהם יש סתירה למול תקנון התארים השניים הכללי, יש להתייחס לתקנון זה

סט .ב לאשר  רשאי  הסטודנטים  הידיקן  הוראות  או  הלימודים  מתקנון  אישיות    אוניברסיטהיה  נסיבות  אם 

 זאת.   ות מצדיק ית /טודנטמיוחדות של ס 

הדיקן,   . ג באישור  סטודנטים,  לענייני  מיוחדים,  לאשרסמכות  ה לוועדה  התקנון    חריגה   ,במקרים  מהוראות 

 ים. יבעניינים אקדמ 

 לימודי השלמה )מכינות(  .2

במתמטיקה,  קורסי השלמה בשלב הרישום ללימודי התואר השני ועדת הקבלה תעדכן האם יידרש המועמד/ת לעבור  

לא יוכל להתחיל את    סטודנט/ית שלא עמד/ה בתנאי שנקבע עבורו/ה  כתנאי להתחלת לימודיו. סטטיסטיקה וכלכלה  

          .לימודיו בתכנית

 .   60הוא במבחני קורסי ההשלמה ציון "עובר"   

 בקורסיםנוכחות  .3

להיות נוכח בכל מפגש אשר נקבע במסגרת תכנית הלימודים ובכיתה אליה שובץ. סעיף זה   ת /חייב סטודנט/ית .א

 חל גם על מפגשי לימוד הנקבעים שלא במסגרת ימי הלימוד הרגילים. 

שעות אקדמיות    4מחסיר מעל  )סטודנט אשר מטעמים בלתי מוצדקים אינו משתתף ביותר ממפגש אחד בקורס   .ב

 וכל להשלים את הקורס ויצטרך להשלימו בשנה שלאחר מכן. לא י שעות אקדמיות(, 24מתוך 

 במפגשים שהוא מקיים. הסטודנטים/יות מרצה בשיעור רשאי לבדוק בדרכים הנראות לו את נוכחות  . ג

להודיע על כך    ת/, אשר מטעמים מוצדקים אינו יכול להשתתף באחד מהשיעורים/המפגשים, חייבסטודנט/ית .ד

בצירוף הנמקה ואישורים מתאימים. האחריות   למרצה הקורסנסיבות(, בהתאם לככל האפשר )מוקדם , בכתב

 הסטודנט/ית. על השלמת השיעורים והמטלות חלה על 

אשר יחסיר מספר רב של מפגשים,   סטודנט/יתבסמכותו של ראש התכנית להחליט על הפסקת לימודיו של   .ה

 מטעמים שאינם מוצדקים.  

 כשלון בקורס  .4

 , כמוהו כציון נכשל בקורס.  60-מוך מציון סופי בקורס הנ            

 ויתור על ציון חיובי   .5

ציון חיובי כלשהו בבחינת מעבר שנערכה במועד א' וחפץ לשפר ציון זה במועד   ה/אשר קיבל  ית/סטודנט .א

   המבחן.לפני מועד ימים   7 -לא יאוחר מלהודיע על כך למנהל הסטודנטים, ל וכ, י אותו קורסשל  ב' 

ייחשב כמי שויתר על ציונו החיובי במועד א', ולא    ב', שהודיע במועד ויכנס לכיתת הבחינה במועד    ית/סטודנט .ב

 כאמור יוכל לחזור בו מהויתור, היה ולא יופיע למועד ב' כלל.   ית/יוכל לחזור בו מויתור זה. סטודנט 

המאוחר נמוך מן המוקדם ואף אם  יחליף את הציון המוקדם, אף אם הציון והוא   הוא המחייבהציון המאוחר   . ג

 הציון המאוחר הינו ציון "נכשל".

 פטורים .6

ה .א בתכנית  והדגש  מאחר  ניהוליים  MBA- ככלל,  יישומים  על  הוא    ,הוא  בתכנית  חשוב  שחלק  ומכיוון 

 סמך לימודים קודמים.  - קציה כיתתית, לא יינתנו פטורים אוטומטיים מקורסים עלא אינטר



יגיש בקשה בכתב לראש התכנית בצירוף  ,  על בסיס קורס קודם שהשתתף בוהמבקש פטור מקורס    ית/סטודנט .ב

סילבוס הקורס בו השתתף, עד חודש לפני מועד תחילת הקורס. ראש התכנית, לאחר התייעצות עם מרצה  

 הקורס, יוכל לאשר פטור מכלל או מחלק מחובות הקורס.

. בחינת  קורסה קורס, לקחת בחינת פטור ממ מלא  אשר לא קיבל פטור   ית /באישור ראש התכנית, יוכל סטודנט . ג

הפטור הינה הבחינה המתקיימת עבור כלל הסטודנטים/יות בסיום הקורס. סטודנט/ית שלא יעבור בחינה זו  

 יאלץ ללמוד את הקורס המלא בשנה שלאחר מכן.  

ייכל בחינת הפטור לא  הינו    והציוןבממוצע הציונים של הסטודנט/ית,    לציון  בגיליון  שיירשם 

 (.60ר/לא עובר )ציון עובר הינו מעל עוב

מהמקרים, מסוים  ית/סטודנט  בחלק  מקורס  פטור  לו  רשימת  ,שיאושר  מתוך  במקומו  אחר  קורס     ייקח 

קורסים,  ם  הקורסי משני  ביותר  פטור  בהינתן  ככלל,  התוכנית.  ראש  לדרישת  בכפוף  השונות  בהתמחויות 

 אחרים. קורסי בחירה  ב  ימיר את קורסי הפטור הסטודנט/ית  

עבור קורס דיני חוזים, לבעלי תואר  רק לשני קורסי ליבה ולפי התנאים המפורטים להלן:  פטור מלא יינתן   .ד

עבור    בעלי רישיון מלשכת עורכי הדין בישראל.ההסמכה לעריכת דין והם  שעברו את בחינות  ראשון במשפטים  

לבעלי תואר בחשבונאות   פיננסית,  ו קורס חשבונאות  בעלי  הם  שעברו את בחינות ההסמכה לראיית חשבון 

 .75ציון מינימום מלימודי התואר הראשון לאישור הפטור לקורסים הנ"ל הינו   רישיון רואה חשבון.

 לימוד בגין הפטור. -פטור מקורס מסוים לא יקבל הנחה משכרתלמיד שאושר לו  .ה

 

 רציפות לימודים .7

תקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד.  ל  ולהקפיא אותםלהפסיק לימודיו פעם אחת בלבד   /זכאי ית/סטודנט

  תואר הקבלה להפסקה לתקופה העולה על שנתיים מחייבת הרשמה מחדש ללימודים, עמידה מחודשת בתנאי  

 . והתחלת הלימודים מחדש

 לימודים   תהפסק  .8

 לרכזת התכנית.   בכתב כך מיד -להודיע על ת/, חייביה/להפסיק את לימודיו ה/שהחליט ית /סטודנט         

 אוניברסיטה. על הפסקת לימודים יחולו הכללים המצוינים בתקנון שכר הלימוד של ה        

 הרחקה מלימודים .9

וסגן    MBA -, המורכבת מדיקן בי"ס אריסון, ראש תכנית הסטודנטים/יותהרחקה מלימודים תיעשה על ידי הועדה לענייני 

 במקרים הבאים:  סטודנטים/יותועדה יועלו  והדיקן. ל

 נחשב:   שלונות בקורסים, במקצועות שונים. לצורך זה, כשלון ישלושה כ ודנט/יתסטה  ה/צבר •

 אינו מבטל כשלון. ב'. שיפור ציון במועד לאחר מועד בחינה ראשון  60 -ציון סופי נמוך מ .א

 .אחד יותר ממפגשאחר מטלות הקורס ו/או יחסיר  ית/א הסטודנטמלאם לא י .ב

 התכנית. היעדרות מבחינה ללא אישור מראש  . ג

הועדה יכולה, באופן חריג, לאפשר לסטודנט להמשיך בתכנית על תנאי. במקרה זה, כל כשלון נוסף יגרור  

הרחקה מידית של הסטודנט. במידה וראש התכנית אישר לתלמיד לא להירשם לקורס מסוים, לא יחשב  

 שלונות. יין הכי הדבר במנ

במועד    ית /הסטודנט  ה/נכשל • ליבה  ב'במקצוע  ובמועד  רשאית,א'  הועדה  זה  במקרה  חריג  .  לאפשר    ,באופן 

תוכל  –במידה ולא עבר את הבחינה במחזור הבא    לקחת את הקורס במחזור הבא, בתשלום נוסף.  ית/לסטודנט

 הועדה להמליץ על הרחקתו מהלימודים.  

 עבירת משמעת כמפורט בתקנון המשמעת בהמשך. ה/אשר עבר סטודנט/ית •

 

 

 

 



 חידוש לימודים  .10

יגיש לרכזת התכנית בקשה    ת /והמבקש  ,לעיל  7פי סעיף  -שהחליט להפשיר את לימודיו, על  ית/סטודנט לשוב ללימודים, 

 לחידוש לימודים, לא יאוחר משלושה חודשים לפני תחילת הסמסטר בו הוא מבקש לחדש את לימודיו.  

 מוסמך זכאות לתעודת 

 . מוסמך-בהצלחה בדרישות בכל מקצועות הלימוד זכאי לתעודת ה /א.    מי שעמד

מוסמך עד  לתשלום כל החובות הכספיים הקשורים ללימודים,  -לעכב מסירה של תעודת ת האוניברסיטה ב.   זכאי

 . ית/סטודנטלהאוניברסיטה כולל החזרת ספרים לספריה והחזרת כל ציוד אשר הושאל על ידי 

 הצטיינות בתואר  .11

רשאי הסטודנט לבקש בסיום התואר את דירוגו    ר. ( אינן מעניקות הצטיינות בתואMBAתכניות המוסמך במנהל עסקים ) 

 בכיתה. 

 

 

  

 


