תאריך014.240.92 :
אל :מורי המקצועות והסטודנטים בפקולטה לביולוגיה
מאת :פרופ' בני הורביץ ,סגן דיקן להוראה

הנדון :מועד מילואים ומועד מיוחד
כידוע תקנות הטכניון מתירות לכל סטודנט להבחן באחד משני מועדים או בשניהם ,לפי רצונו 4החריג היחיד
לכלל זה מיועד לסטודנטים אשר שרתו במילואים 4אנו מכירים בכך כי קיימים מקרים שבהם ישנו קושי אישי
חריג המונע מסטודנט להבחן באחד המועדים הסדירים 4על מנת לאפשר גמישות מסוימת באישור מועדים
נוספים ,ועם זאת למנוע חוסר אחידות בין הסטודנטים ,ניסחנו קווים מנחים כדלהלן בתיאום עם בית הספר
ללימודי הסמכה:
 49בקשות למועד מיוחד יטופלו במרוכז ע"י סגן/ית להוראה ולא על ידי מורי המקצוע 4נא להגיש
למזכירות לימודי הסמכה בקשה בכתב על גבי הטופס המצורף במועד המוקדם ביותר האפשרי ולא
יאוחר משבוע לאחר מבחן מועד ב' ,ולצרף אישורים מקוריים מתאימים4
 40סטודנט/ית זכאי/ית למועד מילואים אם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
א 4לא ניגש/ה למועד א' או ב' עקב שירות פעיל במשך  9.ימים לפחות במהלך תקופת הלימודים של
הסמסטר ,או שירות פעיל במשך  7ימים לפחות במהלך החודש האחרון של תקופת הלימודים של
הסמסטר4
ב 4לא ניגש/ה לבחינה עקב שירות פעיל ביום הבחינה עצמה באחד ממועדי הבחינות הסדירים4
ג 4לא ניגש/ה לבחינה עקב שירות פעיל במשך  3הימים הקודמים לבחינה (לפחות)4
 43בנוסף לאמור בסעיף  ,0סטודנט/ית יהיה זכאי/ית למועד מיוחד אם מתקיים אחד התנאים הבאים:
א 4הסטודנט/ית לא ניגש/ה למועד א' מסיבה כלשהי ,ובנוסף לא ניגש למועד ב' עקב נסיבות
חריגות כמפורט בסעיף 45
ב 4הסטודנט/ית לא ניגש/ה למועד א' עקב נסיבות חריגות ,ובנוסף לא ניגש למועד ב' עקב
אילוצים כמפורט בסעיף  ,6באישור מראש של סגן/ית דיקן להוראה4
 42למעט מילואים או לידה ,לא תינתן האפשרות להבחן במועד מיוחד לסטודנט/ית אשר ניגש/ה לאחד
המועדים הסדירים לפחות 4נדגיש כי חפיפה בין מועדי מבחנים ו/או כישלון באחד המועדים אינו
מהווה עילה לאישור מועד מיוחד4
מורה המקצוע יבחר את אופן וזמן קיום המועד המיוחד ,לרבות האפשרות לצרף את הסטודנטים
הזכאים למועד מיוחד לבחינה המתקיימת במועד א' של הסמסטר העוקב (או השנה העוקבת)4
 45נסיבות חריגות הן נסיבות אשר בדר"כ לא ניתן לצפותן בטרם מועד א' ,ואשר אינן מאפשרות לגשת
למועד ב':
א 4אשפוז בבית חולים4
ב 4שמירת היריון4
ג 4לידה4
ד 4אבל (קרבה ראשונה)4
 46אילוצים המצדיקים היעדרות ממועד ב' באישור מראש ,המקנים זכאות למועד מיוחד לסטודנט/ית
שנעדרו ממועד א' עקב נסיבות חריגות ובלתי צפויות:
א4
ב4
ג4

ייצוג הטכניון בתחרות ספורט ביום בחינה או בערב הבחינה 4נא לצרף אישור מרכז הספורט4
ייצוג הטכניון במשלחת רשמית של הטכניון ,במימון הטכניון4
פעילות מטעם הפקולטה אשר אושרה מראש4

בקשה לאישור מועד מבחן מיוחד
שם ____________________________ :ת"ז_______________________ :
שם המקצוע____________________ :
תאריך מועד א'___________ :

תאריך מועד ב'_________:

נבחנתי במועד א' :כן לא

נבחנתי במועד ב' :כן לא

אבקש לאשר לי מועד מבחן מיוחד עקב (נא להקיף בעיגול):
49
40
43
42
45
46

שרות מילואים
אשפוז בבית חולים4
שמירת היריון4
לידה4
אבל (קרבה ראשונה)4
אחר:
_______________________________________________________________________
_______________ ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

תקופת ההעדרות:
_______________________________________

יש לצרף לבקשה אישורים מקוריים 4

המלצת מורה הקורס:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

