תקנון הלימודים לתואר שני
 .1כללי
 .2תקנון זה בא לקבוע את כללי הלימוד בתכניות לתואר שני במכון טכנולוגי חולון ,ובכללם כללי
הרישום ללימודים ,קבלה ללימודים ,עמידה בדרישות מעבר משנה לשנה ואת הדרישות לקבלת
התואר.
 1.1בסמכות כל פקולטה לקבוע כללים נוספים ,המרחיבים והמשלימים תקנון זה ,ובכללם ,בין
השאר ,החמרה ו/או הרחבה של דרישות לתואר ,תנאי הרישום ,הקבלה ותנאי המעבר משנה
לשנה ,דרישות לקבלת התואר ,כללים לביצוע עבודת הגמר ,התאמת דרישות הלימוד לתוכן
ופילוסופית הלימודים בתכנית וכן נהלי עבודה פנימיים ללימודי התואר השני .כללים אלה
יפורסמו בידיעון הלימודים של הפקולטה לאחר אישורם ע"י הרשויות האקדמיות של המכון.
במידה שתימצא סתירה בין הכללים לבין תקנון זה ,יקבעו הוראות תקנון זה.
 1.2בנוסף לאמור בתקנון זה יחולו על הסטודנט לתואר שני שאר התקנות הרלוונטיות של המכון
ובהם תקנון משמעת סטודנטים ,נוהל בחינות (כפוף לשינויים שיופיעו בתקנון זה ולנאמר
בנהלי תואר שני של הפקולטה) ,הנוהל למניעת הטרדה מינית וכל נוהל אחר המחייב את כלל
הסטודנטים במכון.
 1.1המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת.

 .2הוועדה ללימודי מוסמכים
 2.1כל פקולטה במכון שבה קיימת תכנית לימודים לתואר שני מפעילה מטעמה ועדה ללימודי
מוסמכים (להלן "הוועדה") .הרכב הוועדה וסדרי עבודתה ייקבעו ע"י הפקולטה.
 2.2הוועדה ללימודי מוסמכים פועלת כוועדת הקוריקולום וועדת ההוראה של הלימודים לתואר
שני.
 2.1הוועדה ללימודי מוסמכים פועלת גם כוועדת הקבלה ללימודי התואר השני ובתוקף תפקידה
זה קובעת את מעמדו האקדמי של הסטודנט שהתקבל ללימודים ואת הדרישות להשלמת
לימודים לפני לימודי התואר ,במידה ותידרשנה.
 2.2הוועדה ללימודי מוסמכים אחראית למעקב אחר עמידתו של הסטודנט בדרישות הלימודים,
מחליטה על מצבו האקדמי של הסטודנט ,ובסמכותה לאשר תכנית לימודים חריגה של
סטודנט ,לאשר מקרים חריגים של מעמד הסטודנט בלימודים ולאשר לימודים חלקיים במכון.
 2.2הוועדה ללימודי מוסמכים ,בתפקידה כוועדת הוראה ,מחליטה על הרחקה מלימודים מסיבות
אקדמיות ,כמפורט בסעיף  11להלן.

 . 3רישום מועמדים ללימודי התואר השני
 1.1רשאים להירשם ללימודים לקראת התואר השני מועמדים בעלי תואר "בוגר" בתחום הלימודים
לתואר שני ,או בעלי תואר זהה ,המוענק ע"י מוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל ,בציון גמר
 08לפחות.
 1.2רשאים להירשם ללימודים בעלי תואר ראשון בתחום שונה ,ובלבד שתחום התואר הראשון
שלהם יהיה רלוונטי לתחום התואר השני ,כמפורט בנהלי הפקולטה .סטודנט שיתקבל על פי
סעיף זה ,יהיה מעמדו "סטודנט שלא מן המניין" ,כמפורט בסעיף  2.2ויהיה עליו להשלים
חובות שיוטלו עליו ע"י הוועדה ,תוך פרק זמן שייקבע על ידה.
 1.1במקרים חריגים ,יוכלו להירשם ללימודים מועמדים אשר ציון הגמר שלהם נמוך מ 08-אך לא
נמוך מ .52-סטודנט שיתקבל על פי סעיף זה ,יהיה מעמדו "סטודנט במעמד על תנאי" והוא
יחויב להשלים חובות שיוטלו עליו ע"י הוועדה ,תוך פרק זמן שייקבע על ידה ,ושלא יעלה על
שנת לימודים אחת.
 1.2כל פקולטה או יחידת לימוד ,מוסמכת לקבוע תנאי קבלה מיוחדים לאמור לעיל.

 .4מעמד (סטאטוס) של סטודנט לתואר שני
בכפוף לנהלי הפקולטה אליה הוא משתייך ,מועמד ללימודים לתואר שני ,יסווג ע"י הוועדה באחד
מקבוצות המעמד (סטאטוס) הבאות:
" 4.1סטודנט מן המניין"
 2.1.1סטודנט בעל תואר "בוגר" בציון גמר  08לפחות ,שנרשם ללימודים לקראת תואר שני,
עמד בתנאי הקבלה הכלליים של המכון ובתנאים המיוחדים של יחידת הלימוד אליה ביקש
להתקבל וועדת הקבלה של יחידת הלימוד אישרה את קבלתו ללימודים ללא צורך
בהשלמות.
 2.1.2סטודנט שעבר ממעמד "על תנאי" או סטודנט שעבר ממעמד "שלא מן המניין" למעמד מן
המניין ,כמפורט בסעיפים  2.2.1או  2.1.2בהתאם.
" 4.2סטודנט במעמד על תנאי"
 2.2.1במעמד זה יימצאו סטודנטים שהתקבלו ללימודים בתכנית לתואר שני והעונים על אחד
מהקריטריונים הבאים:
 2.2.1.1סטודנט בעל תואר ראשון ,אשר הוועדה התנתה את קבלתו ללימודים במספר
השלמות מצומצם מלימודי התואר הראשון ,או סטודנט שחסרות לו דרישות קדם
לקורס(ים) בתואר השני .סטודנט שיתקבל על פי סעיף זה ,יהיה עליו להשלים
קורסים בתחום ו/או קורסי השלמה ,כפי שיוטלו עליו ע"י הוועדה ,תוך פרק זמן
שייקבע על ידה ובלבד שלא יעלה על שנת לימודים אחת.
 2.2.1.2סטודנט שציונו הסופי בלימודי התואר הראשון הינו נמוך מ 08-אך לא נמוך מ,52-
ואשר הוועדה אישרה את קבלתו ללימודים ,יהיה עליו להשלים מטלות שתטיל עליו
הוועדה ,כגון השגת ממוצע ציונים מסוים בלימודי השנה הראשונה וכיוצא בזה
ובלבד שפרק הזמן לא יעלה על שנת לימודים אחת.
 2.2.1.1מועמד ללימודים שוועדת הקבלה אישרה את קבלתו ללימודים ולא המציא את כל
מסמכי הזכאות לתואר "בוגר" ו/או גיליון ציונים סופי .מסמכי הזכאות יומצאו תוך
פרק הזמן שקבעה ועדת הקבלה ובלבד שפרק הזמן לא יעלה על שנת לימודים
אחת.
 2.2.2הוועדה תציין במכתב הקבלה של "סטודנט במעמד על תנאי" את פרוט ההשלמות,
התנאים והמועד לסיומם ואת פרוט המסמכים החסרים.
" 2.2.1סטודנט במעמד על תנאי" יעבור למעמד "סטודנט מן המניין" אם יעמוד בתנאים
שהוטלו עליו בעת קבלתו ללימודים ובדרישות האקדמיות של יחידת הלימוד בה הוא
לומד ולימודיו יוכרו בתוקף למפרע (רטרואקטיבית).
" 2.2.2סטודנט במעמד על תנאי" יהיה זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים)
בציון מעמדו.
 2.2.2לא עמד "סטודנט במעמד על תנאי" בתנאים שהוטלו עליו בתוך פרק הזמן שנקבע –
לא יורשה להמשיך בלימודיו.
 4.3מעמד "שלא מן המניין"
2.1.1

במעמד זה יימצאו מועמדים העונים על אחד מהקריטריונים הבאים:

 2.1.1.1בעל תואר ראשון בתחום שונה מתחום התכנית לתואר שני ,ובלבד שתחום התואר
הראשון שלו יהיה רלוונטי לתחום התואר השני ,כמפורט בנהלי הפקולטה .מועמד
שיתקבל על פי סעיף זה ,יהיה עליו להשלים קורסים מלימודי התואר הראשון בתחום
ו/או קורסי השלמה ,כפי שיוטלו עליו ע"י הוועדה ,תוך פרק זמן שייקבע על ידה.
 2.1.1.2בעל תואר ראשון ,כמוגדר בסעיף  2.2.1.1לעיל ,שנתוני הקבלה שלו גבוהים במיוחד.
הוועדה ,לפי שיקול דעתה ,תאפשר לו לקחת ,בנוסף ללימודי ההשלמה ,קורסי תואר

שני כלימודי צבירה ,להבחן בהם ולקבל עבורם נקודות זכות .בכל מקרה ,לימודי
הצבירה לא יעלו על שליש מסך נקודות הזכות הנדרשות לתואר שני .הדרישות במעמד
זה ,ותנאי המעבר למעמד "סטודנט מן המניין" יקבעו בנהלי הפקולטה.
 2.1.1.1סטודנט לתואר ראשון במכון ,הלומד בשנת הלימודים האחרונה לקראת התואר,
שהממוצע המצטבר שלו גבוה במיוחד .הוועדה ,לפי שיקול דעתה ,תאפשר לו לקחת,
קורסי תואר שני כלימודי צבירה ,להבחן בהם ולקבל עבורם נקודות זכות .בכל מקרה,
לימודי הצבירה לא יעלו על שליש מסך נקודות הזכות הנדרשות לתואר שני .הדרישות
במעמד זה ,ותנאי המעבר למעמד "סטודנט מן המניין" יקבעו בנהלי הפקולטה.
 2.1.1.2סטודנט שוועדת הקבלה אישרה את קבלתו ללימודים לקראת תואר שני וביקש ללמוד
בהיקף לימודים חלקי בלבד והוועדה אישרה את בקשתו .סטודנט זה אינו נחשב
ל"סטודנט מן המניין" .במעמד זה הוא רשאי לקחת קורסי תואר שני כלימודי צבירה,
להבחן בהם ,ולקבל עבורם נקודות זכות .בכל מקרה ,לימודי הצבירה לא יעלו על שליש
מסך נקודות הזכות הנדרשות לתואר שני .הדרישות במעמד זה ,ותנאי המעבר למעמד
"סטודנט מן המניין" יקבעו בנהלי הפקולטה.
 2.1.2לומד במעמד "שלא מן המניין" יאושר כ"סטודנט מן המניין" על פי החלטת הוועדה
ולימודיו יוכרו בתוקף למפרע (רטרואקטיבית) אם עמד בתנאים שהותנו בעת קבלתו
ללימודים בתוך פרק הזמן שנקבע.
 2.1.1לומד במעמד "שלא מן המניין" שלא עמד בתנאי שהוטל עליו בתוך פרק הזמן שנקבע  -לא
יורשה להמשיך בלימודיו.

 .5דרישות בשפה האנגלית ו/או בשפה העברית
 2.1בסמכות הפקולטה לחייב סטודנט שגמר את התואר הראשון במוסד אקדמי מחוץ למדינת ישראל,
בלימודי השלמה בעברית ו/או באנגלית .דרישות השלמה אלו יקבעו ע"י הוועדה ללימודי מוסמכים
של הפקולטה.
 2.2בכל מקרה ,מובהר בזאת כי ידיעת השפות העברית והאנגלית הכרחית ללימודי תואר שני ,ואי
שליטה באחת מהן או בשתיהן לא תהווה עילה להקלות לימודים כלשהן.

 .6הכרה בלימודים קודמים לקראת תואר שני
 1.1סטודנט ,אשר סיים בהצלחה קורס או קורסים לתואר שני במוסד אקדמי מוכר רשאי להגיש
בקשה לוועדה ללימודי מוסמכים בפקולטה אליה הוא משתייך בבקשה להכיר בקורסים אלו.
1.2
1.2.1

הזכאות לפטור תינתן בתנאים הבאים:
הסטודנט לא קיבל תואר שני במוסד אחר על סמך הקורס(ים).

 1.2.2רמת הקורס אינה נופלת מרמת קורסים לתואר שני בפקולטה.
 1.2.1פטור מקורס חובה בתואר שני על סמך קורס שנלקח במוסד אחר יינתן רק אם קיימת
התאמה בתוכן הקורסים.
1.2.2

פטור מקורס בחירה יינתן אם תוכן הקורס רלוונטי למסלול ההתמחות של הסטודנט.

 1.2.2לא חלה על קורס זה התיישנות ,כמפורט בסעיף ( 18התיישנות לימודים) להלן.
 1.2.1הציון שהושג בקורס אינו נמוך מ 12 -ואינו נמוך מסף המעבר בתוכנית/מוסד בו נלמד
הקורס ,או סף מעבר אחר כפי שקבעה הפקולטה.
1.1

הוועדה תקבע אם נתקיימו הכללים לעיל.

1.2

בסמכות הפקולטה לקבוע החמרה בכללים לעיל.

1.2

סטודנט שקיבל פטור מקורסים יחויב בכל מקרה ללמוד במכון לפחות שליש מתכנית
הלימודים ולא פחות משנת לימודים אחת וכן יחויב בביצוע פרויקט גמר.

 .7מכסת הלימודים לתואר שני
5.1

מכסת הלימודים לתואר שני תהיה כפי שנקבעה ואושרה לכל תכנית לימודים.

 .8משך הלימודים לתואר שני
0.1

משך הלימודים לתואר שני לסטודנט מהמניין הוא שנתיים.

0.2

במקרים מיוחדים וע"פ שיקול דעתה של הוועדה ניתן להאריך את הלימודים בשנה נוספת
אחת.

 .9חופשה מלימודים
 1.1סטודנט מן המניין המבקש חופשה מלימודים ,יפנה בכתב את בקשתו למינהל הסטודנטים ,יפרט
את בקשתו בצירוף המלצת המנחה או ראש המסלול .הבקשה תועבר לאישור הוועדה.
 1.2החופשה מהלימודים תהיה לתקופה שלא תפחת מסמסטר אחד .סך החופשות שסטודנט רשאי
לקבל בכל במהלך לימודיו לתואר שני לא יעלה על  12חודשים.
 1.1סטודנט שאושרה לו חופשה מלימודים לא יורשה להשתתף בקורסי תואר שני בזמן החופשה.
 1.2סטודנט שלא ישוב ללימודים עם תום החופשה המאושרת ,יופסקו לימודיו.
 1.2תקופת או תקופות החופשה מלימודים לא יכללו בתחשיב משך הזמן לסיום התואר.

 .11התיישנות לימודים
 18.1חופשה מלימודים של עד  12חודשים ,כמפורט בסעיף ( 1חופשה מלימודים) לעיל ,לא תגרום
להתיישנות הקורסים בהם עמד הסטודנט בהצלחה לפני הפסקת לימודיו.
 18.2סטודנט שהפסיק לימודיו במכון ביזמתו ,רשאי להגיש בקשה לוועדה .בסמכות הוועדה להורות
על קבלתו ולקבוע היקף ההכרה בקורסים בהם עמד בעבר בהצלחה.
 18.1הפסקת לימודים של למעלה מחמש שנים אקדמיות תגרום להתיישנות כל הקורסים בהם למד
הסטודנט לפני הפסקת לימודיו .ההתיישנות זאת תחול גם על קורסים שנלמדו בלימודי המשך
או במוסד אקדמי אחר עוד לפני לימודיו במכון.

 .11סדרי הלימודים
סדרי הלימודים לתואר שני במכון יהיו על פי סעיף "סדרי הלימודים" בתקנון הלימודים לתואר ראשון.

.12

בחינות וציונים בקורסים
 12.1בלימודי התואר השני לא יתקיימו מועדי ב' .לכל קורס ייקבע מועד בחינה סופית אחד.
 12.2ציון המעבר הנמוך ביותר הוא  . 12בסמכות הפקולטה לקבוע ציון מעבר גבוה יותר.
 12.1קורסי השלמה מתואר ראשון ו/או קורסי השלמה מיוחדים ,כאמור בסעיפים 2.2.1.1
ו 2.1.1.1-לעיל ,אינם מזכים בנקודות זכות וציונם לא יהווה מרכיב בציון המשוקלל לתואר.

 .13הכרה בקורסים מתכנית לימודים לתואר ראשון
 11.1בסמכות ועדת הלימודים של התואר השני לאשר קורסים נבחרים מלימודי התואר הראשון
כעומדים בדרישות לתואר שני ,להלן "קורסים ברמה מקבילה".
 11.2לא יוכרו יותר משני קורסים ברמה מקבילה .קורס ברמה מקבילה יקנה ללומדים לתואר שני 1
נקודות זכות לכל היותר.

 11.1קורס ברמה מקבילה לא יוכר לתואר שני אם הסטודנט כבר קיבל עבורו זיכוי לקראת התואר
הראשון.
 11.2סטודנט אשר למד לתואר ראשון בקורס הזהה בתכניו לקורס הניתן בתכנית לתואר שני ,לא ילמד
את הקורס מחדש .במידת הצורך ,הועדה תציע קורס חלופי.

 . 14כישלון בקורסים
 12.1סטודנט שלא נרשם לו ציון של לפחות  12בקורס יקבל ציון "נכשל" בקורס.
 12.2סטודנט שלא ניגש לבחינה ולא אושר לו מועד מיוחד יקבל ציון "נכשל" בקורס.
 12.1סטודנט שנכשל בקורס חובה יוכל להירשם לאותו קורס פעם נוספת אחת בלבד .כישלון חוזר
באותו קורס יקרא "כישלון סופי בקורס" והסטודנט לא יורשה להמשיך בלימודיו.
 12.2סעיף ( 11.2תנאי הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות) להלן מפרט את תנאי ההרחקה מלימודים
בגין כישלון בקורסים.
 12.2סטודנט המעוניין לחזור על קורס שעבר אותו בהצלחה ,על מנת לשפר את ציוניו ,ירשם מחדש
לקורס .במקרה כזה הציון האחרון שקיבל ייחשב לממוצע המשוקלל .רישום חוזר לקורס לצורך
שיפור ציון ,יתאפשר רק פעם אחת לאותו קורס ולא יותר מאשר בשני מקרים במהלך הלימודים
לתואר.

 .15תנאי המעבר משנה לשנה
הוועדה ללימודי מוסמכים תבצע הערכת הישגים לכל סטודנט בתום כל שנה ממועד קבלתו למעמד
סטודנט "מן המניין" .על פי ההערכה ייקבע מצבו האקדמי של הסטודנט:
 12.1מצב אקדמי "תקין" :הסטודנט עמד בדרישות המעבר כפי שנקבעו בנהלי הפקולטה.
" 12.2מצב אקדמי לא תקין":
 12.2.1סטודנט שלא עמד ,מסיבות אקדמיות ו/או מנהליות ,בדרישות הנקובות בתקנון זה
ו/או בנהלי הפקולטה .הועדה רשאית לקבוע ,על פי שיקול דעתה ,שהוא ב"מצב
אקדמי לא תקין"" .מצב אקדמי לא תקין" יחול ממועד החלטת הועדה בנדון.
 12.2.2על סטודנט ב"מצב אקדמי לא תקין" לשפר הישגיו לפי הנחיות הועדה או מי שנקבע
מטעמה.
" 12.2.1מצב אקדמי לא תקין" יהיה מוגבל לתקופה של לא יותר משנה אחת .סטודנט שלא
עמד בדרישות לא יורשה להמשיך בלימודיו.

 .16הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות
 11.1הוועדה תפסיק את לימודיו של סטודנט שלא עמד בדרישות שהוגדרו בתוכנית הלימודים ו/או
הישגיו במקצועות הלימוד ו/או בעבודת הגמר לא יהיו ברמה הנדרשת לקבלת התואר.
 11.2לימודי הסטודנט יופסקו במקרים הבאים:
 11.2.1לא עמד בתנאי הקבלה שהוטלו עליו.
 11.2.2לא עמד באחד או יותר מתנאי המעבר משנה לשנה.
 11.2.1נכשל "כישלון סופי" בקורס חובה או שנכשל בשני קורסי חובה שונים.
 11.2.2צבר ארבעה כישלונות בסה"כ .במניין הכישלונות יכללו גם כישלונות בקורסי בחירה ושני
כישלונות באותו קורס.
 11.2.2לא עמד בדרישות עבודת הגמר.
 11.2.1לא עמד בלוח הזמנים הנדרש לסיום התואר.
 11.1סטודנט שהופסקו לימודיו מסיבות אקדמיות וסבר שההחלטה להפסיק לימודיו שגויה ,רשאי
לבקש תוך שבועיים ממועד מסירת ההודעה אודות ההחלטה דיון חוזר בוועדה .סגן הנשיא
ישתתף בדיון החוזר .החלטת הוועדה בדיון החוזר תהיה סופית.

 11.2סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות ,יוכל להירשם מחדש לפקולטה בתום שנה להפסקת
לימודיו ,בכפוף לכללי הקבלה וההתיישנות.

 .17עבודת הגמר
 15.1נהלי הפקולטה מפרטים את כללי הכנת עבודת הגמר (פרויקט הגמר) ,שלביה ,סדרי ההנחיה,
כתיבת ספר הפרויקט ,כתיבת הדו"ח הסופי וההגנה עליו.
 15.2הדו"ח הסופי של עבודת הגמר יוגש בדרך כלל בשפה העברית .סטודנט יהיה רשאי להגיש בקשה
לכתיבת עבודת הגמר בשפה האנגלית .בקשה כזאת חייבת להיות מלווה בהמלצת המנחה ,ותידון
ע"י הוועדה .בכל מקרה דו"ח העבודה יכלול תקציר בעברית.
 15.1הדו"ח הסופי לעבודת הגמר חייב להיות בר-פרסום וחשוף לציבור הרחב.
 15.2על הסטודנט המגיש עבודת גמר לוודא שהעבודה עומדת בכללי הקניין הרוחני.
 15.2המכון מאפשר לסטודנט ומעודד אותו לבצע עבודת גמר מחקרית ,גם במסגרת הדרישות לתואר
שני ללא תזה.

 .18קבלת התואר
סטודנט "מן המניין" זכאי לקבלת תואר אם עמד בדרישות הבאות:
 10.1עמד בכל דרישות התכנית וסיים בהצלחה את לימודי כל הקורסים בתוכנית בציון ממוצע של 52
לפחות.
 10.2מילא אחר כל התחייבויותיו למכון ,עמד בכל הדרישות הלימודיות והסדיר את כל ענייניו
המנהליים.

 .19ציון סופי לתואר שני
11.1

כל פקולטה מוסמכת לקבוע את אופן שקלול הציון הסופי לתואר השני .מרכיבי הציון הם :ציון
פרויקט הגמר ו/או ציון בחינת הגמר (בתכנית או במסלול בו נדרשת בחינת גמר) וכן ציוני
הסטודנט בקורסים ,בעבודות הסמינריוניות וכיו"ב .עם קבלת אישור הזכאות לתואר הציון הופך
לסופי.

11.2

סטודנט שלא נזקף לחובתו כישלון כלשהו ,ולמד קורסי בחירה עודפים ,רשאי לבקש שלא לכלול
בציון הגמר קורס אחד ,בתנאי שקורס זה אינו נמנה על קורסי החובה .קורס זה לא ייכלל
בשקלול הציון הסופי .הבקשה תוגש לפני מועד אישור הזכאות לתואר.

 .21הענקת תואר שני בהצטיינות או בהצטיינות יתרה
28.1

תנאי מינימאלי לבדיקת זכאותו של סטודנט לקבל תעודת תואר שני בהצטיינות הוא ציון סופי 18
ומעלה ,ובהצטיינות יתרה –  12ומעלה.

28.2

כללים אלה הם בבחינת כללי מינימום .כל פקולטה רשאית לקבוע כללים מחמירים מאלה.

 28.1רישום ההצטיינות או הצטיינות יתרה בתעודת התואר השני על פי סעיף זה אינה זכות מוקנית.
המכון רשאי לקבוע את אחוז הבוגרים הזכאים להצטיינות או הצטיינות יתרה.

 .21תחולה
תחולת תקנון זה מיום פרסומו.

