
 

 

 
 נוהל מתן פטורים

 
 

 
סמך לימודים קודמים במכון או במוסד -תחומיים יינתן על-פטור חלקי או מלא מקורסים בלימודים רב

 אחר, על פי ההנחיות הבאות:

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

 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

הקורס בעבר, וסילבוס מקורי של הקורס.  לבקשת הפטור יצורף גיליון ציונים רשמי של המוסד שבו נלמד •
 תחומיים במכון לא נדרש סילבוס.-ללימודים רב ביה"סאם הקורס נלמד במחלקה ללימודים כלליים או ב

, ומתחשב במאפייני הקורסים, וונעשה במסגרת ביה"סשיקול הדעת בנוגע למתן פטורים הוא בלעדי ל •
 .שמגדיר ביה"סהיקפם, ותנאים אחרים כפי 

  . MDS@hit.ac.ilכתובת רשאי לערער על ההחלטה שהתקבלה באמצעות שליחת בקשתו לתלמיד  •

הבקשה תתקבל ע״י ראש מינהל ביה"ס ללימודים רב תחומיים. ע״פ הצורך יוזמן הסטודנט לפגישה 
 ."סבביהאישית. בכל מקרה יקבל תשובה מנומקת מהאחראי על נושא הפטורים 

קביעת קריטריונים לפטור מקורסי אנגלית כשפה זרה הינה בסמכותה של היחידה לאנגלית, והטיפול  •
 .בבקשות נעשה במסגרתה

 . Englishat@hit.ac.ilבקשת פטור יש לשלוח לכתובת 

 

 תנאים למתן פטור

 אם מלאו התנאים הבאים:תחומיים יינתן -פטור מקורס בלימודים רב

 תחומיים:-ללימודים רב בביה"סקורס התשתית נלמד בעבר במחלקה ללימודים כלליים או  .1

התלמיד למד קורס בלימודים רב תחומיים (לשעבר כלליים, או תשתית) במסגרת מסלול לימודים  -
 ם ועבר למסלול לימודים אחר במכוןקוד

 ציון עובר בקורס -

 נ"ז לפחות 2היקף הקורס  -

 הקורס ועד המעבר למסלול החדששנים מאז לימודי  6-עברו לא יותר מ -

 קורס התשתית נלמד במחלקה אחרת במכון: .2

 הקורס עוסק במדעי הרוח והחברה -

 הקורס נלמד במסלול לתואר אקדמי -

 נ"ז לפחות 2היקף הקורס  -

mailto:MDS@hit.ac.il
mailto:Englishat@hit.ac.il


 ציון עובר בקורס -

 ודי הקורס ועד המעבר למסלול החדששנים מאז לימ 6-עברו לא יותר מ -

 נקודות זכות לתואר שהשלים במכון התלמיד לא קיבל על סמך לימוד הקורס -

 :(כולל חילופי סטודנטים) קורס התשתית נלמד במוסד אחר בארץ / בחו"ל .3

 מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוההמוסד אקדמי ה -

 מסלול לתואר אקדמיהקורס נלמד ב -

בה בתחום מדעי הרוח או במדעי (קורס הלי ביה"סהקורס עונה במאפייני התוכן שלו לדרישות  -
 פי תפיסה הומניסטית עיונית).-החברה, ועיקרו שייך לליבת התכנים של מדעים אלה על

 נ"ז לפחות 2היקף הקורס  -

 לפחות בקורס 70 המעבר הוא אם התלמיד למד במוסד אחר בארץ: ציון -

ון הטכנולוגי, אם התלמיד למד לימודים אקדמיים במוסד מוכר בחו״ל לפני תחילת לימודיו במכ -
ומעלה, ולא  C הוא והגיש בקשה לפטור, תישקל בקשתו וזו בתנאי שסיים את הקורס, ציון המעבר

 65 – פחות מ

אם התלמיד למד לימודים אקדמיים במוסד מוכר בחו״ל במסגרת חילופי סטודנטים לאחר  -
הקורס,  שקיבל אישור מקדים בכתב מהממונה על הפטורים להכרה עקרונית בקורס, וסיים את

 65 -ומעלה ולא פחות מ C ציון המעבר הוא 

 אין אפשרות לקבל פטור כפול על כל קורס שנלמד במוסד אחר בארץ או בחו״ל -
 

 תוקף

 .בית ספריתבכפוף לאישור ועדת קוריקולום 


