
 

 (www.hit.ac.ilון ניתן להוריד מאתר המכון )תקנאת ה. השניבתקנון הלימודים לצואר  6ראה/י סעיף  1

בחתימתי אני מאשר שקראתי 

 והבנתי את דף ההנחיות המצורף

 ___/____/___ :תאריך        
 

 

קודמים אקדמייםלפטור על בסיס לימודים  הבקש
1

 

 לתואר שני בניהול טכנולוגיה
 

 ת.ז.       ______________        _________    _______:  שם הסטודנט
                            )פרטי(     )משפחה(                                                         

 

 (הקף במעגל)    / משליםא  /   ב   השלמות   /     :שנה שניתואר 
 

 (הקף במעגל)     בקשה לקורס חליפי/     פטור מהשלמות   /   הכרה בקורס עודף  :סוג הבקשה

 ______________ @ _________________  : email                                                                                    טלפון

 )שמות הקורסים ומספריהם מופיעים בידיעון שבאתר המכון(הקורס עבורו אני מבקש/ת פטור 
 

מספר הקורס:                                             ________________________________________שם הקורס: 
 

       :פטורה בסיס לבקשת /יםהמשמש /יםהקורס
 

בו ששם המוסד 
 /ונלמד /יםהקורס

 /ימספר
 /יםהקורס

 המשמש/ים  /יםשם הקורס
  בסיס לבקשת הפטור

 השנה שבה
 הקורס נלמד

מספר 
 הציון נ"ז

      

     

     
 

 לצרף: חובה
 (.נלמד ורסהק)חתום ע"י המוסד שבו  כפי שניתן בפועל סילבוס הקורס .1

 .נלמד( הקורס)חתום ע"י המוסד שבו גיליון ציונים  .2
                                                                        __________________ 

 (   חתימת הסטודנט)                                                                                                                                               
 

                      

 מחלקה:פקולטה/המטעם  היועץחוות הדעת של 
        

  ממליץ לדחות                                                ממליץ לאשר         
 

 ______________________________________________________________: הסבר ונימוק ההחלטה

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 ___________                   _____________       ______________        _________    _______:  שם היועץ
 )חתימה(                                )תאריך(                        )פרטי(         )משפחה(                                                  

 
 

 
 :ראש המחלקה או יו"ר ועדת ההוראה של המחלקהפקולטה/הדקאן אישור של 

        

 בקשת הפטור נדחית                                         הפטור מאושר           
 

מספר הקורס:                                             ________________________________________שם הקורס: 
 

 סוג הפטור: 
     )ציין את שם ומספר הקורס(___________________  קורס חליפי/     קורס עודףפטור מהשלמות   /   הכרה ב 
 

 ______________________________________________________________: הסבר ונימוק ההחלטה

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 _____________________________________תאריך________________  חתימה __________________:  שם
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 דף הנחיות לבקשת פטור לתואר שני בניהול טכנולוגיה
 

דף הנחיות זה מהווה תקציר של התקנון המובא לנוחות הסטודנטים. בכל מקרה של סתירה בין דף ההנחיות  לתקנון, 
 התקנון הוא הקובע.

 בכל דף ההנחיות, תוכן הקורס הנלמד במכון הוא תוכן לפי הסילבוס הרשמי.
 
 רס בהשלמותו. פטור מק1
 

 בלה.א. ניתן לבקש פטור מכל קורס שנדרש בהשלמה ללא מג
 ב. פטור ניתן רק על סמך קורס אקדמי, במכון או בכל מוסד אקדמי מוכר.

 לא ניתן לקבל פטור חלקי. .ןלתוכן הקורס הנלמד במכובאופן מלא חופף חייב להיות תוכן הקורס שנלמד בעבר ג. 
 ומעלה. 65ד. ציון הקורס חייב להיות 
 שיצוין בגליון הציונים "פטור".הקורס ימחק מרשימת הדרישות או  –ה. בקשת פטור שאושרה 

 
 . פטור מקורס לתואר שני 2
 

 יש להבחין בין סוגי הפטור השונים:
 

 . הכרה בקורס עודף מתואר ראשון ברמה מקבילה2.1
 

לא בתנאי שקורס זה עודף, דהיינו  קורס מהתואר הראשון במכון שמוגדר כקורס ברמה מקבילהבניתן להכיר א. 
 ון.נחשב לסטודנט לתואר הראש

 ומעלה. 65. ציון הקורס חייב להיות ב
 .ירשם בגליון הציונים כקורס שנלמד בתואר השני ויועתק הציון שהתקבלהקורס  –שאושרה  הכרה. בקשת ג

 לא ניתן להכיר בקורס עודף מתואר ראשון במוסד אחר.ד. 
 

 . הכרה בקורס עודף מתואר שני2.2
 

הסטודנט לא קיבל תואר שני אחר בתנאי שקורס זה עודף, דהיינו  א. ניתן להכיר בקורס שנלמד לתואר שני במוסד
 .במוסד אחר על סמך הקורס

 חופף לתוכן הקורס הנלמד במכון.חייב להיות תוכן הקורס שנלמד בעבר  -הכרה בקורס חובה ב. 
ו לתואר רלוונטי למסלול ההתמחות של הסטודנט אחייב להיות תוכן הקורס שנלמד בעבר  -. הכרה בקורס בחירה ג

 .ככלל במקרה של מסלול ללא התמחות
 ומעלה. 65. ציון הקורס חייב להיות ד
 לימודי הסטודנט במכון. הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור נלמד בחמש השנים שקדמו לתחילתו. 
 ."פטור" ולא יועתק ציון הקורסירשם בגליון הציונים  –. בקשת הכרה שאושרה ז
 

 בקשה לקורס חליפי. 2.3
 
או  מהתואר הראשון במכון שמוגדר כקורס ברמה מקבילהסטודנט יכול להגיש בקשה לקורס חליפי אם למד קורס  א.

 עודפים.בהכרח שני במוסד אחר, וקורסים אילו אינם ראשון או אם למד קורס לתואר 
 בקשה לקורס חליפי אפשר להגיש על קורס חובה או על קורס של התמחות אליה התקבל הסטודנט.ב. 

 חופף לתוכן הקורס הנלמד במכון.חייב להיות ורמתו תוכן הקורס שנלמד בעבר . ג
 לימודי הסטודנט במכון. הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור נלמד בחמש השנים שקדמו לתחילתד. 
 ומעלה. 65ציון הקורס חייב להיות ה. 

הקורס  .פי החלטת ועדת הקבלההסטודנט ידרש ללמוד קורס אחר, לפי בחירתו או ל –. בקשת הכרה שאושרה ו
 החליפי יחליף את הקורס המקורי בגליון הציונים ולא ירשם "פטור".

 
 אופן הגשת הבקשה

 
נדרש  גינושבשלמד בקשה המצורף ולצרף גליון ציונים וסילבוס של הקורס הטופס את א. על הסטודנט למלא 

 פטור/הכרה/חליפי.
 זת הפקולטה של התואר השני בניהול טכנולוגיה.ב. את הטופס והמסמכים יש להעביר במייל לרכ

 ג. הבקשה תועבר לאישור ראש התוכנית. במידת הצורך תועבר ליועץ מטעם הפקולטה.
 .ד. לאחר אישור ראש התוכנית תועבר הבקשה לטיפול מנהל הסטודנטים ועדכון התיק האישי


