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  סטודנטים ציבור ההודעה ל - ועדת המשמעת

  

  :ועדת המשמעת ומזהירה חוזרת עונת הבחינות לקראת 
  

  ודינהבסביבת הסטודנט מהווה עבירת משמעת   החזקת חומר אסור בשעת בחינה
  . כדין העתקה

חומר הכיתה, ליד המשגיח. האחריות להרחיק את ה בקדמתיש לוודא כי כל חומר אסור יימצא 
  טרם הבחינה מוטלת באופן בלעדי על הסטודנט. האסור

סטודנטיות, שניסו לסייע  2לאחרונה נדונו  .נחשב לעבירה חמורה סיוע להעתקהגם 
  קורסים מעבר לדרישות ולעונש על תנאי 2לסטודנטית שלישית, לפסילת קורס, לתוספת 

  של הרחקה לשנה.
  

  –סביבתו בבכיסי הנבחן או  תקשורת אחרהחזקת טלפון סלולארי, ביפרים או כל אמצעי 
  ,במצב כיבויאפילו תו יימצא מכשיר כנ"ל בשעת הבחינה, מי שברשו  אסורה בהחלט.

  .ייענש בפסילת הקורס -
  

הם עובדי האוניברסיטה. התנהגות בלתי הולמת כלפיהם ואי ציות  המשגיחים בבחינות
  משמעת חמורות. להוראותיהם (גם יציאה לשירותים ללא אישור) הם עבירות

  
ממקורות אחרים, ללא ציון ברור, מהווה עבירת משמעת חמורה  הגשת עבודות מועתקות

הדין.  הוועדה מקיימת מעקב אחר העבודות המתפרסמות  תשהוועדה מענישה עליה בכל חומר
האתרים המסחריים). סטודנט שיואשם בהגשת עבודה  באינטרנט באתרים שונים (לרבות

  מועתקת, מכל מקור שהוא, יורחק מהאוניברסיטה.
  

  אין להכניס עבודה שלכם לאתר שמספק עבודות מוכנות (כמו יובנק). -  אזהרה
  

להלן חלק מהעונשים שהוטלו על ידי ועדת המשמעת בתקופה האחרונה 
  בגין החזקת חומר אסור בשעת בחינה:

  
  ועבודות שירותלת קורס פסי  -
  וארלתפסילת קורס, תוספת קורס שנתי מעבר לדרישות ועיכוב של שנה במתן הזכאות   -
 קורסים שנתיים מעבר לדרישות 2פסילת קורס ותוספת   -
פסילת קורס הרחקה מלימודים לשנה ו  -  
  ותוספת שני קורסים בהיקף שנתי פסילת קורסהרחקה לשנה,   -
  

   ותוספת גוררת עונש (נזיפה; פסילת בחינהברשלנות או בתום לב ור גם החזקת חומר אס
  קורס שנתי).

  

בגין הגשת עונשים שהוטלו על ידי ועדת המשמעת בתקופה האחרונה 
  עבודה מועתקת:

    יפסילת קורס ותוספת קורס שנתהרחקה מלימודים לשנה, עיכוב זכאות בשנה/ - 
      הרחקה מלימודים לשנתיים ופסילת קורס - 

  
  וחופשה נעימה בברכת הצלחה בבחינות


