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 נוהל

 

 הועדה להישגים אקדמיים, מקצוענות וקידום סטודנטים לרפואה
 

 )להלן ועדת הישגים(

 

.5.201624 

 

 רקע: 
 

מהלך של כל הסטודנטים ב והתקדמותם בכל ההיבטיםים אחרי ההישגים האקדמי  ולעקובתפקיד הועדה הוא לסקור 

  יניהם של בוגריה. בהתאם לחזון הפקולטה לגבי מאפיוזאת סוק ברפואה יעקראת הכשרתם ל

 

ו/או ובסטנדרטים של התנהגות מקצועית ו/או יכולות בעת זיהוי סטודנטים המתקשים לעמוד בדרישות האקדמיות 

ממליצה הועדה על דרכי התערבות וטיפול שיתמכו בהתקדמות האקדמית והמקצועית של הסטודנט. תכנית טכניות 

 שנמצאו. ידה מתקנת של הצרכים ולמ , ליווי רגשיזו עשויה לכלול  תמיכה אקדמית

 

מעבירה היא ועדות הפקולטה השונות ונציגי הסטודנטים ו , , סגני הדיקןאחראי המחזורפועלת בתיאום עם הוועדה 

 .ומקצועיקידום אקדמי ו למשנה לדיקן לחינוך רפואי בנושאי הערכה את המלצותיה

 

התאמתו של הסטודנט לקידום לשלב הבא של על מידת לדיקן  הועדה  תמליץבהתאם לממצאי תהליכים אלו, 

 לימודיו. 

 

 חברי הועדה:

 
 בועדה חברים בעלי התפקיד הבאים: 

  שימונה ע"י הדיקן –יו'ר  .1

 שנים א' ב' 2+ אחראי המחזור  .2

  י'ור ועדת ההוראה .3

 רכזת ההוראה  .4

 רכזי קורס הילה 2 .5

 רופאים בכירים מביה"ח השונים 3 .6

 .ים המתאימיםרך בעלי התפקידבהתאם לנושא הנדון יוזמנו בעת הצו

 

  אחת לחודש לפחותהועדה תתכנס.  

  הועדה כפופה למשנה לדיקן לחינוך רפואי 
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 שיטות עבודה
 

 איתור  הסטודנט עם קשיים אקדמיים .1

לקבלת סיוע לחינוך רפואי משנה לדיקן סגן הדיקן הרלוונטי וה/אחראי המחזורכל סטודנט רשאי לפנות ל .א

 אקדמיים.   בקשיים

 

 קליני.-קדםהסטודנט עם קשיים אקדמיים בשלב ה איתור .ב

ופעמיים במהלך כל בסיום כל קורס, קליניות, -קדםים בשנים היעמ' לסייע לסטודנטים עם קשיים אקדמ

את  (יוליו'ר הועדה )או נציג מזכירות הסטודנטיםתעביר סמסטר בקורסים הארכיים )הילה ותורת האדם( 

 הסטודנטים הבאים:רשימת 

  

 ומועד ב'לו במועד א' שנכשאלו  .1

 . לאחר מועד א התחתונים של ציוני הקורס 5%- –קורס  נמצא ב מבחן/שציונם ב אלו .2

 

 בכל קורס.  70-סטודנטים עם ממוצע  נמוך מ  .3

 

 

 הנ"ל הסטודנטים הועדה תדון בכל. 

 

 סטודנטים עם קשיים אקדמיים בשלב הקליניוהתייחסות לאיתור  .ג

 

 )קצר או במהלך הסבבים הארוכים(  י הסטודנטים בסוף כל סבבלאחר קבלת טופסי הערכה עם ציונ

   .75 –שקיבלו ציון נמוך מ רשימת הסטודנטים ליור' הועדה את  רכזת ההוראהתעביר 

  .הועדה תדון בכל המקרים

 

 הסטודנט עם ליקויים בהתנהגות/התפתחות מקצועית זיהוי .2

 

לדווח  נדרשים(  וסטודנטים הלי ואקדמיסגל מנכל חבר בקהילת הפקולטה )מורים, חוקרים, אנשי  .א

בע'פ או בכתב על התנהגות לא מקצועית של סטודנטים ליו'ר הועדה/ המשנה לדיקן לחינוך רפואי, 

 לרפואה. 

לועדה את שמות הסטודנטים עם עבירו רכזי קורסים, ראשי חוגים ומנהלי מחלקות וסבבים קלינים י .ב

יכולותיהם ו או אלו שנרשמה הערה על התנהגותם/התנהגות מקצועית ומקצוענות והבתחום  ליקויים 

 המקצועיות בטופס הערכה של סוף הקורס או הסבב. 

 הועדה תדון בכל המקרים. .ג
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של  סריקהבנקודות זמן שונות )ראו דוגמאות( תערך במטרה לאתר את הסטודטים הזקוקים לסיוע,  .3

 השגי כל הסטודנטים 

 שנתי:במסלול התלת  

 בסיום קורס יק'ר .א

 בסיום שנה א'  .ב

 בסיום שנה ב'  .ג

 בסיום הלימודים הקליניים בשנת הלימוד האחרונה  .ד

 לקראת קבלת תואר ברפואה –בסיום הבחינות הגמר הארציות  .ה

 

            במסלול הארבע שנתי:

 בסוף שנה ראשונה .א

 קליניים בשנה השניה-בסיום הקורסים הפר .ב

 בסיום השנה השלישית .ג

 הלימודים הקליניים בשנת הלימוד האחרונהבסיום  .ד

 בסיום בחינות הגמר הארציות .ה

 

 חלטות הועדהה
 

שגי הסטודנטים בתחומי ההתקדמות האקדמית וההתפתחות ילתוצאות התהליכים שתוארו וסקירת הבהתאם 

 , את אחת או יותר מההחלטות הבאות: ועדה לדיקןתמליץ ההמקצועית, 

 

 הלימודיםלקדם את הסטודנט לשלב הבא של  .1

 לקדם את הסטודנט לשלב הבא של הלימודים בתנאים מסויימים,  .2

 להפנות את הסטודנט להמשך טיפול בועדת המשמעת של הפקולטה .3

 ב את מעבר הסטודנט לשלב הלימודים הבאכלע .4

 תיקון ליקויים שנצפו למידה מתקנת/להפנות את הסטודנט ל .5

 להפנות את הסטודנט לקבלת תמיכה אקדמית .6

 הסטודנט לקבלת סיוע רפואי או נפשי. להפנות את  .7

 לתת התראה לסטודנט .8

 להפסיק את לימודיו של הסטודנט בפקולטה .9
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 ערעור על החלטת הועדה: 
 

לסיים את לעכב/לדחות או במיוחד כאשר מחליטה הועדה  ,סטודנט רשאי לערער על החלטות מסויימות של הועדה

 לימודיו של הסטודנט. 

 ער על החלטה זו והוא יכול להגיש ערעור בכתב או להופיע בפני הועדה.לרשות הסטודנט כשבועיים לער

 הטיפול בערעור של סטודנט על החלטת הועדה לסיים את לימודיו הוא כדלהלן:

  

 בשלב ראשון, יציג את הסטודנט את טיעוניו בפני חברי ועדת ההישגים .1

לטיפול ועדת אד הוק ך רפואי ימנה המשנה לדיקן לחינו, החלטתה במידה וועדת ההשגים לא תשנה את .2

 בעלי ניסיון בהוראה שאינם חברי ועדה קבועים. בכירים אנשי סגל  4  - תורכב מבנושא. ועדה זו 

הוק, רשאי הסטודנט להיעזר באחראי המחזור, אנשי סגל אחרים, נציגי אגודת -בעת הופעה בפני ועדת האד .3

 ב עבורו. או בני משפחה שידברו או יגישו מסמך כתו/הסטודנטים ו

של יועץ משפטי מטעם הפקולטה כל שהיא מאחר ודיוני ועדה זו הם אקדמיים בעיקרי, לא תהיה נוכחות  .4

 ועדות השונות.ני האו מטעמו של הסטודנט בכל דיו

 הוק בהחלטתה של ועדת ההשגים, רשאי הסטודנט להגיש ערעור לדיקן. -אם תומכת ועדת האד .5

 ענינו של הסטודנט. בן חוזר בועדת ההשגים במידה וישנם חילוקי דעות, יערך דיו .6

 החלטת הדיקן היא סופית  .7

 

 

 פעילות נוספות של הועדה

 
 יו"ר הועדה יציג את פעילות הועדה להנהלת הפקולטה לפחות פעמיים בשנה

 

 


