
 נוהל מתן פטורים

סמך לימודים קודמים במכון או במוסד -על נתןיי תחומיים-לימודים רבקורסים במפטור חלקי או מלא 
 על פי ההנחיות הבאות: ,אחר

, באמצעות גבי הטופס המתאים-בקשות פטור יוגשו בהתאם לנוהל הכללי של המכון, על •
 הסטודנט. המזכירות האקדמית או בעל סמכות מתאים במחלקה שבה לומד

 קורסים העשויים לזכות בפטור, בכפוף לשיקול הדעת של המחלקה: •
 תחומיים;-קורסים שנלמדו בעבר במחלקה ללימודים כלליים או במחלקה ללימודים רב .א
 קורסים בתחומי ליבה של מדעי הרוח והחברה שנלמדו מחוץ למחלקה. .ב

סילבוס מקורי , וציונים רשמי של המוסד שבו נלמד הקורס בעבר ןיצורף גיליו ת הפטורלבקש •
תחומיים -רבאו במחלקה ללימודים  קורס נלמד במחלקה ללימודים כללייםה. אם הקורס של

 לא נדרש סילבוס.במכון 
שיקול הדעת בנוגע למתן פטורים הוא בלעדי למחלקה ונעשה במסגרתה, ומתחשב  •

 אחרים כפי שמגדירה המחלקה.במאפייני הקורסים, היקפם, ותנאים 
תלמיד רשאי לערער על ההחלטה שהתקבלה בפגישה אישית עם איש הסגל מהמחלקה  •

 תחומיים האחראי לנושא.-ללימודים רב
קביעת קריטריונים לפטור מקורסי אנגלית כשפה זרה הינה בסמכותה של היחידה לאנגלית,  •

 .והטיפול בבקשות נעשה במסגרתה
 

 תנאים למתן פטור

 :הבאיםהתמלאו התנאים תחומיים יינתן אם -פטור מקורס בלימודים רב

 תחומיים:-בעבר במחלקה ללימודים כלליים או במחלקה ללימודים רב קורס התשתית נלמד .1
התלמיד למד קורס בלימודים רב תחומיים (לשעבר כלליים, או תשתית) במסגרת  -

 מסלול לימודים קודם ועבר למסלול לימודים אחר במכון.
 יון עובר בקורס.צ -
 .נ"ז לפחות 2היקף הקורס  -
 שנים מאז לימודי הקורס ועד המעבר למסלול החדש. 6-עברו לא יותר מ -

 קורס התשתית נלמד במחלקה אחרת במכון: .2
 .ברההחבמדעי הרוח ועוסק קורס ה -
 הקורס נלמד במסלול לתואר אקדמי. -
 .נ"ז לפחות 2היקף הקורס  -
 ציון עובר בקורס. -
 שנים מאז לימודי הקורס ועד המעבר למסלול החדש. 6-עברו לא יותר מ -
 התלמיד לא קיבל על סמך לימוד הקורס נקודות זכות לתואר שהשלים במכון. -

 :/ בחו"ל קורס התשתית נלמד במוסד אחר בארץ .3
 מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. -
 מסלול לתואר אקדמי.ס נלמד בהקור -
בתחום מדעי  קורס הליבהלו לדרישות המחלקה (הקורס עונה במאפייני התוכן ש -

פי תפיסה -הרוח או במדעי החברה, ועיקרו שייך לליבת התכנים של מדעים אלה על
 .)הומניסטית עיונית

 .נ"ז לפחות 2היקף הקורס  -
 התלמיד לא קיבל על סמך לימוד הקורס נקודות זכות לתואר שהשלים במכון. -

 תוקף

 מחלקתית.ף לאישור ועדת קוריקולום בכפו


