
 [14-12-22 ]אושרתקנון לימודים 

 נוכחות

 קליניים. -קורסים הקדםכל הנוכחות חובה ב .1

היעדרות מעל ואילו  וראה בקבוצות קטנות תחייב השלמה, בה 10%מעל  תהיעדרו .2

דלעיל ביצוע ההשלמה -אי .שלאחר מכןחזרה על הקורס בשנה קורס תחייב כל מ 20%

 מכן.יחייב חזרה על הקורס כולו בשנה שלאחר 

  מיוחדים.רק במקרים  יינתנומפעילות  להיעדרותאישורים  .3

מראש למזכירות עדרות מפעילות, על הסטודנט לפנות יבמקרה של צורך בה .4

  .אישורסטודנטים ולבקש ה

 למנוע מרצה של זכותוהסטודנטים חייבים להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות.  .5

מרצה רשאי להוציא סטודנט   .ההרצאה בזמןיציאה  או/ו רצאהלה מאחרים כניסת

 מהשיעור.

, בין היתר לבוש הולם ואיסור חובתו של הסטודנט בהתנהגות הולמת במהלך השיעור .6

  .אכילה שתיה ושיחת טלפון

 סטודנט שיצהיר הצהרה כוזבת על נוכחות יופנה לועדת משמעת אוניברסיטאית. .7

 סטודנט אשר נעדר מבוחן מקבל ציון אפס על הבוחן. .8

 בחינה המסכמת.משליש מהבחנים, חייב להיבחן בסטודנט שנעדר מיותר  .9

 בחנים, היעדרות מבוחן אחד מחייבת בחינה מסכמת. 2בקורס שיש בו רק  .10

 

 הגשת מטלות 

 קורסים.המטלות שבכל צע חובה לב .1

כל פעילות הוראה המוגדרת בתכנית הקורס בנוסף להשתתפות בהרצאות  –מטלה  .2

צות קטנות המופיעה בתכנית הקורס שבאתר הפקולטה. זו פרונטאליות והוראה בקבו

 ב."יכולה לכלול קריאה, הגשת סיכומים, דוחות מעבדה, בחנים וכיו

ון . קבלת צילו בזמן בהתאם להוראות רכז הקורסעל הסטודנט להגיש מטלות א .3

בהגשת כל מטלות הקורס ומעבר הבחנים והבחינה המסכמת במידה  הקורס מותנית

 ויידרש לכך. 

 

 קליני-קדםמעבר קורס 

, חייב יהיה להיבחן בבחינה 60 -סטודנט אשר ממוצע ציוניו בקורס הינו פחות מ .4

 המסכמת.

והציון שלו בבחינה מסכמת  60-בקורס הינו פחות מ סטודנט  אשר ממוצע ציוניו .5

לפחות  60, יחויב לעבור בחינה במועד ב'. אם הוא אינו משיג ציון של 60-פחות מ

 במועד ב', יחזור על הקורס בשנה לאחר מכן.

 סטודנט אשר מעונין בשיפור ציוניו יכול להבחן בבחינה המסכמת.  .6



 בחינה המסכמת מועד א'במידה וניגש ל מועד ב' רקבחינה לסטודנט יש זכות לגשת ל .7

 הציון הסופי הקובע לכל רישום ומטרה הינו הציון בבחינה האחרונה. .8

 סטודנט שנכשל פעמיים באותו קורס, יופסקו לימודיו. .9

סטודנט חייב לעבור בהצלחה את כל הקורסים הקדם קליניים כתנאי מעבר  .10

ור מיוחד, טרם קבלת ציון ללימודים  קליניים. אם הסטודנט החל בסבב קליני באיש

 עובר, כניסתו הינה על תנאי.

 . הקורסים האורכיים:  תורת האדם והיל"ה ים אלו חלים גם עלכלל .11

 התנהגות בחדר דיסקציה:

 ם. יש להקפיד על התנהגות ניאותה בחדר דיסקציה, ולשמור על כבוד המתי .1

 לועדת משמעת ואפשרות הדחה מהלימודים לצמיתות. עבירה על סעיף זה תביא לזימון

  אין להשתמש בטלפון סלולרי, וחל איסור מוחלט על צילום בחדר דיסקציה. .2

 סטודנט שיצלם בחדר דיסקציה יודח מהלימודים לצמיתות.

 

 הבחנים והבחינות ניהול

מהשאלות יהיו מהנושאים שנבחנו עליהם בבחנים הקודמים  20%החל מהבוחן השני כ  .1

 בקורס.  

 מוגדר וממוקד בתוספת הנלמד בכיתהבחינות ובחנים יתבססו על חומר קריאת חובה  .2

 הקורס. תחילת יפורסמו בוכו' מספר הבחנים, אופן שקלול הציון הסופי  .3

 בעת בוחן/בחינה ייענו שאלות "טכניות" בלבד. .4

 מועדי כל הבחנים בקורס מסוים יפורסמו ביומו הראשון לכל המאוחר. .5

הקורס יתקיים ביום א'  הבוחן האחרון של  –בימי א' בבוקר ככלל יתקיימו  קורסים בחני .6

 הראשון אחרי תום הקורס, גם בחופשים

הודעה על  . מרגע פרסומםבקורסים לשנות את תאריכי הבחנים  םרשאירכזי הקורס  .7

 ממועדו החדש. ,לפחות ,ימים 7 בוחן תינתן בהתראה שלשינוי במועד  

  תחילת הסמסטרבמועדי הבחינות המסכמות יפורסמו  .8

 בחופש הראשון לאחר הקורסהבחינה המסכמת תתקיים  .9

 בחינה מסכמת במועד ב' תהיה בכתב או בע"פ  .10



סטודנט שביקש לערער על ציונו יהיה רשאי לעיין בטופס הבחינה/בוחן או במטלה  .11

 שהגיש.

  עד שבועיים לאחר מתן הציון. מזכירותבאמצעות ה יוגש לרכז הקורסבכתב ערעור  .12

יים מיום הגשתו. אם החליט רכז יעביר החלטתו בדבר הערעור עד שבוע רכז הקורס .13

הקורס לשנות את ציון הסטודנט בעקבות הערעור, יהיה הציון החדש הציון הסופי, בין 

 אם עלה או ירד.

במקרה בו ערעור יתקבל, יתוקנו ציוני כל הנבחנים בהתאם ובלבד שלא יורד ציון של מי  .14

 מהנבחנים עקב תיקון זה. 

 עיים לאחר סיום הליך ערעורים.ציוני בחנים/בחינות יפורסמו תוך שבו .15

 :'מעבר משנה א' לשנה ב' , ומשנה ב' לשנה ג 

 ומעלה.  70המעבר משנה לשנה מותנה בממוצע משוקלל של 

 לא יעבור לשנה הבאה ויהיה עליו לחזור על השנה. 70נמוך מ  וניסטודנט אשר ממוצע ציו

 

 לימודים קליניים

 . יםוהנלו רסיםוהקוסבבים הקליניים כל הנוכחות חובה ב .1

שבוע הרצאות המתקיים במקצועות גיניקולוגיה, ילדים וכירורגיה הינו  .2

 חלק אינטגרלי מהסבב על כל המשתמע מכך.

 בסבב קליני תחייב חזרה על הסבב. 10%מעל  תהיעדרו .3

 –קליני יינתנו רק במקרים מיוחדים אישורים להיעדרות מסבב  .4

 המאושרת לטיוטור במחלקה. והסטודנט חייב להודיע על העדרותו

 במקרה שלימודי הסטודנט הופסקו עקב כשלון במבחנים המסכמים .5

 ,  כל התקופה שלמד במחלקה פנימית לא תחשב.קליני-בקורס קדם

 חייב לעשות מבחן חוזר.סבב קליני בסוף סטודנט שנכשל במבחן  .6

, עליו לחזור על בסוף הסבבסטודנט שנכשל פעם שנייה במבחן  .7

 פעם שנייה במחלקה אחרת. הקלרקשיפ

צריך לחזור על הקלרקשיפ במקום -סטודנט שנכשל בהערכת הקלרקשיפ  .8

 אחר. אין צורך שהסטודנט ייגש למבחן בסיום הקלרקשיפ.

 לימודיו יופסקו.  -סטודנט שנכשל פעמיים בקלרקשיפ .9



במקצוע  קלרקשיפ, לא יורשה לגשת למבחן הארציסטודנט שלא עובר  .10

 .זה

 יותבחינות גמר ארצ

 במועד א', ייגש למועד ב'בבחינת גמר ארצית סטודנט שנכשל  .11

למועד יגש יחזור על כל הקלרקשיפ ולאחר מכן -סטודנט שנכשל במועד ב' .12

 נוסף במבחן הארצי.

סטודנט אשר נכשל במועד א' ובמועד ב' וחזר על הסבב, ונכשל שוב במועד  .13

)לפי תקנון א' ובמועד ב' )סה"כ ארבעה מועדים( לא יוכל להבחן יותר 

 איגוד הדיקנים( 

-ומבחן ארצי  50%-הציון הסופי של הסטודנט יחושב כדלקמן: ציון סבב .14

50%. 

 . בלבד גמר מתקיימות בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאליהבחינות  .15

 

 בחינות מתכונת

כשבועיים לפני כל בחינה ארצית תתקיים בחינת מתכונת, ולמחרת  .16

 תתבצע חזרה מונחית על הבחינה.

, מכל סיבה ההשתתפות בבחינה ובחזרה הינה חובה. היעדרות באחד מהם

 שהיא, תמנע השתתפות במועד א' של הבחינה הארצית.

 מהציון הסופי הפקולטי באותו מקצוע. 10%הציון בבחינת המתכונת מהווה 

 

 הפסקת לימודים

 במקרים הבאים לימודים יופסקו:

 רת.סטודנט אשר חזר על שנה אחת ונכשל בשנה החוז .1

בל הארכה נוספת יוכל לקלימודיו הוארכו עקב כישלונות בשנה אחת, לא שסטודנט  .2

  .ל בהמשך לימודיוויכש במידה 

 סטודנט אשר נכשל פעמיים בסבב קליני. .3

 



 הערה: הגרסא המפורסמת באתר, היא המעודכנת והתקפה.

 

 


