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 סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
 
 

 וכחות בשיעורים במדורים האקדמיים במל"י נ
 

.  קובעות חובת נוכחות בכול השיעוריםה כפופים להוראות האוניברסיטה  לתוכניות ייעודיות מדורי המערך
 בשל אופיין הייחודי של תוכניות המערך קיימת זכות להיעדרות משיעורים לפי הכללים הבאים:  ,בצד זאת

 
 : דרישות נוכחות .א
להיעדרות משיעורים ללא צורך בנימוקים מיוחדים  רשאים במערך לתוכניות ייעודיות  סטודנטים .1

 מהמפגשים( בלבד.   80%מפגשים בסמסטר ) 13מתוך  3-מ
כניות הייעודיות, אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות לתוכנית  היעדרות מרבית המותרת בתו .2

מגובה, ממוסמך   הנדרשים לנימוק 2-ו ללא צורך באישורים  3מפגשים, מהם  5מסוימת, היא  
 למרצה הקורס.   באופן מידיורלוונטי שיימסר 

  מחלהאו  שמירת הריון, פעילות מבצעית ממושכת,  מקרי היעדרות חריגים במיוחד, כגון מילואים .3
 .ממושכת, יובאו להכרעת ועדת חריגים

מפגשים עם נימוק   5- מפגשים ללא נימוק מוצדק, או יותר מ 3-סטודנטים הנעדרים מיותר מ .4
  מוצדק וללא אישור ועדת החריגים, לא יוכלו להמשיך בקורס. הציון שיוזן להם יהיה פרש/נכשל 

 .   יודרישותמחדש במועד בו יוכלו למלא את לקורס יהיה עליהם להירשם  ו
דרישות אלו יחולו על קורסים הנמסרים על ידי המערך לתוכניות ייעודיות ואינן חלות על קורסים   .5

 הנמסרים על ידי יחידות אחרות כאנגלית, המחויבות לכללים משל עצמן.  
 

 : הגדרת נוכחות .ב
 הנוכחות תהייה בכול השיעור או במרביתו.    בשיעור פרונטלי .1
בה נראה   מצלמה פתוחה ותחייבבכול השיעור או במרביתו  ייה תהנוכחות  ה בשיעור בזום .2

   הסטודנט ממוקד בשיעור.
 

 : ונאותות אתיקה .ג
מקרים כאלה יועברו מידית לוועדת   -העתקות בתרגילים, זיוף חתימה על נוכחות ועבירות דומות  .1

 המשמעת של האוניברסיטה. 
 פוגעני. בשיעורי זום סטודנטים יקפידו על רקע נאות ושאינו  .2
 

להעביר מפגשים פרונטליים לזום, אלא במקרים מיוחדים בלבד ובכפוף  המרצים אינם רשאים 
 לתיאום עם המדור.  

 אנו מצפים לראותכם בכתות הלימוד ובזום, ומאחלים לכולם המשך קיץ בטוח ומוצלח.
 
 

 בברכה,
 פרופ' נסים ליאון, ראש המערך לתוכניות ייעודיות 

 רם, ראש אקדמי לתוכניות לזרועות הביטחון -משאליד"ר מירב 


