 – 24.3.2015מאיר אורנשטיין סגן דיקן לסטודנטים בהסמכה

עידכון :מועד מילואים ומועד מיוחד – הפקולטה להנדסת חשמל
הקווים המנחים להלן מבוססים על תקנון ביה"ס ללימודי הסמכה של הטכניון והם מפרטים את מדיניות
הפקולטה הנגזרת מתקנון זה .ההחלטות בנושאי מועדי מילואים ומועד מיוחד ,כולל לגבי בקשות חריגות,
תתקבלנה על ידי היועצים המתאימים וסגן הדיקן – וזאת לצורך אחידות ושקיפות .יש להנחות סטודנטים
להגיש בקשות סטודנט בנושא במזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה (לא לפנות ישירות ליועץ).
מועד ג'
המושג מועד ג' לא קיים בטכניון למרות שסטודנטים לא מעטים משתמשים בו .נבקשכם לשרש מושג זה
מהשיח הסטודנטיאלי.
מועד מילואים
"מועד מילואים" הינו פתרון לסטודנטים אשר נבצר מהם לגשת לבחינה סדירה עקב שירות מילואים ,כמפורט
להלן .הפתרון המועדף הינו בחינה במתכונת הרגילה .ע"פ שיקול דעת מורה המקצוע ובתאום עם הסטודנט,
ניתן לבחור פתרון אחר ,כגון בחינה בע"פ או הגשת עבודה .עלינו לעשות כמיטב יכולתנו להקל ולסייע ככל
הנדרש למשרתי המילואים.
הטיפול בבקשה למועד מילואים יבוצע ע"י היועץ לענייני מילואים .הבקשה תוגש ע"י הסטודנט במזכירות
הסמכה בפקולטה ,לא יאוחר משבוע לאחר פרסום ציוני מועד ב' ,תוך הצגת אישור המילואים המקורי.
יש לאפשר לסטודנטים לגשת למועד מילואים אם אחד מהתנאים הבאים מתקיים:
 .1לא ניגש למועד א' או ב' עקב שירות פעיל במשך  10ימים לפחות במהלך תקופת הלימודים של
הסמסטר ,או שירות פעיל במשך  7ימים לפחות במהלך החודש האחרון של תקופת הלימודים של
הסמסטר.
 .2לא ניגש לבחינה עקב שירות פעיל באחד ממועדי הבחינות הסדירים ,לרבות בוחן (אפילו מילואים
ליום אחד ביום הבחינה).
 .3לא ניגש לבחינה ,לרבות בוחן עקב שירות פעיל במשך  3הימים הקודמים לבחינה (לפחות).
סטודנטים אשר לא שרתו במילואים לפי האמור לעיל וכמובן ,סטודנטים אשר לא נגשו לבחינה עקב נסיבות
אחרות מדיניות הפקולטה היא לא לאפשר להם לגשת למועד מילואים.
יתקיים מועד מילואים אחד בלבד גם עבור סטודנט שלא ניגש לשני המועדים עקב שירות מילואים ,או
סטודנט שהיה זכאי למועד מילואים אך לא ניגש למועד זה עקב שירות מילואים נוסף .כיוון שיש פגיעה
מסוימת בזכות הסטודנט לשני מועדים – על מרצה הקורס להתחשב בכך בשיקוליו .מועד המילואים יתקיים
בזמן קרוב ככל האפשר למועד ב' ובתיאום עם הסטודנטים.
לחילופין ,במקום מועד מילואים ,הסטודנט יכול להירשם שוב למקצוע בסמסטר העוקב (בשנה העוקבת
במקצוע חד שנתי) ולבקש העברת ציוני מעקב .ככלל ,במקרה זה יש לאשר את העברת ציוני המעקב.
במקרים בהם מורה המקצוע חש כי תהיה פגיעה חמורה ברמת הלימוד של הסטודנט כתוצאה מכך הוא יעביר
את הסתייגותו המנומקת לסגן הדיקן לענייני סטודנטים ,אשר יחליט בעניין .למעט המקרה האחרון  -יועברו
ציוני המעקב לסמסטר (השנה) העוקב.
בנוסף למועד המילואים ,על מרצי הקורס להתחשב בשרות המילואים בהקשר של מטלות במהלך הסמסטר,
לדאוג למועדי מילואים לבחנים תקפים או מגינים ולהיות גמישים במתן פתרונות עבור סטודנטים אלה.

מועד מיוחד
מועד מיוחד מתקיים במועד א' של הסמסטר העוקב (או של השנה העוקבת ,במקרה של מקצוע חד שנתי) .יש
לשמר את יחוד הפתרון הניתן לאנשי המילואים ולא לאפשר צרוף נבחנים הזכאים למועד מיוחד למועד
המילואים .אולם ,אם המקצוע הינו חד שנתי ואם נקבעה בחינה במועד מילואים באותה מתכונת כמו בחינה
רגילה ,רשאי מורה המקצוע לאפשר לסטודנטים הזכאים למועד מיוחד להצטרף למועד המילואים – כדי
למנוע מהם להמתין שנה למועד הבחינה.
הטיפול בבקשה למועד מיוחד יבוצע ע"י סגן הדיקן לענייני סטודנטים .הבקשה תוגש ע"י הסטודנט במזכירות
ההסמכה בפקולטה.
מדיניות הפקולטה היא לאפשר לסטודנט לגשת למועד מיוחד אם הסטודנט לא ניגש למועד א' ו/או למועד ב'
עקב נסיבות חריגות.
נסיבות חריגות הן הנסיבות הבאות:
 .1אשפוז בבית חולים (מחלה ,אישורי רופא ,התייצבות במיון וכיו"ב אינם נכללים בנסיבות חריגות) .
 .2שמירת היריון.
 .3לידה.
 .4אבל (קרבה ראשונה).
 .5ייצוג הטכניון בתחרות ספורט (רק ביום בחינה או בערב הבחינה) באישור מרכז הספורט.
 .6ייצוג הטכניון במשלחת של הטכניון (במימון של הטכניון).
 .7פעילות מטעם הפקולטה אשר אושרה מראש כנסיבות חריגות על ידי סגן הדיקן.
 .8שהיה בתקופת המבחנים בחילופי סטודנטים מטעם הטכניון (וכאשר הסמסטר באוניברסיטה הזרה
החל לכל היותר שבועיים לאחר תאריך הבחינה שבעטיה מתבקש המועד המיוחד) .המועד המיוחד
לסטודנטים אלה יהיה בסמסטר שלאחר חזרתם לטכניון.
לחילופין ,במקום מועד מיוחד ,הסטודנט יכול להירשם שוב למקצוע בסמסטר העוקב.
העברת ציוני מעקב
למעט עבור סטודנט מילואים הנרשם שנית לקורס ,ההמלצה היא לא להעביר ציוני מעקב.

