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לימודי תואר שני )(M.Ed.
תקנון אקדמי
תקנות הלימודים לתואר שני באחריות הסטודנטים לדעת את כל התקנות וההוראות המפורטות בו
והתקנות המתפרסמות באתר המכללה במהלך הלימודים .הסטודנטים הינם האחראים על תכנית
הלימודים שלהם ואין בהרשמה לקורסים בכדי לפטור מחובה זו.
חובת אנגלית
תנאי בסיסי לקבלה לתואר שני במכללה הינו השלמת כל חובות האנגלית בתואר הראשון עד לרמת
הפטור בציון עובר .סטודנטים שסיימו לימודיהם לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה והשלימו קורס השווה ברמתו לקורס "אנגלית מתקדמים  "2הנלמד במכללת סכנין
או קיבלו פטור מאנגלית ע"פ הבחינה הפסיכומטרית או בחינת אמי"ר ,יהיו פטורים מחובה זו.
תנאי קבלה לתואר שני
קבלת סטודנטים ללימודי תואר שני נקבעת על ידי ועדת הקבלה של התכנית .רשאים להירשם
מורים בפועל בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי בארץ או בחו"ל המוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה (ראה הרחבה בתקנון המקורי).
מבנה הלימודים
תכנית הלימודים כוללת קורסי השלמה (שאינם מזכים בנקודות זכות לתואר) ,קורסי חובה ,קורסי
בחירה ,עבודת גמר ,בחינת הגנה על פרויקט הגמר (בהתאם לדרישות התכנית).
משך הלימודים
הלימודים לקראת תואר שני נמשכים שנתיים (בתכנית לקויות למידה משך הלימודים  3שנים ,כאשר
בשנה השלישית הסטודנטים משלימים את ההתנסות המעשית המודרכת בתחום האבחון והטיפול,
ראה נספח  11בתקנון המקורי) .על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה לתואר ולהיבחן בבחינת
גמר בתום השנה השנייה ללימודים .
יו"ר התכנית רשאי ,בהתאם להמלצת המנחה והדיקן האקדמי ,לאשר הארכת לימודים לשנה אחת
נוספת בלבד.

 1אם ישנם הבדלים בניסוחים ובמשמעות בין מסמך הציטוטים הזה לבין הניסוחים במסמך התקנון המקורי,
הנוסח של התקנון המקורי גובר .מסמך התקנון המקורי מפורסם באתר של המכללה .www.sakhnin.ac.il
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רישום לקורסים
הסטודנטים נרשמים לקורסים ו/או לכתיבת פרויקט הגמר בתחילת שנת הלימודים .בתום תהליך
הרישום לקורסים חובה להנפיק תדפיס רישום לקורסים ולשמור עליו עד תום הסמסטר.
תקופת שינויים
סטודנטים רשאים לערוך שינויים בקורסים אליהם נרשמו במהלך השבועיים הראשונים של כל
סמסטר .לא יאושר רישום לקורסים אחרי תום תקופת השינויים (ראה תקנון מקורי).
רישום לעבודת גמר
סטודנטים ירשמו בסמסטר א' בשנה ב' ללימודיהם ל "פרויקט גמר" (בתכנית לקויות למידה על
הסטודנט להצטייד באישור "הסכמת מנחה" חתום על ידי המנחה אשר מביע הסכמה להנחות אותו.
נוסח לאישור ראה נספח  12בתקנון המקורי).
סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת פרויקט הגמר שלהם עד תום השנה השנייה ללימודים,
ויקבלו אישור מראש התכנית להמשיך לכתוב את פרויקט הגמר בשנה השלישית לתואר ,ירשמו
בסמסטר ה 5-וה 6-ללימודים ל"סדנא מלווה ולכתיבת פרויקט גמר" (לא יבוצע רישום אוטומטי
ל"לסדנא מלווה ולכתיבת פרויקט גמר").
אי ביצוע רישום ל"פרויקט גמר" ואו ל"סדנא מלווה ולכתיבת פרויקט גמר" אינו פוטר מתשלום שכר
לימוד ,סטודנט שלא הגיש את עבודת הגמר עד סוף סמסטר א' בשנה השלישית ללימודיו ,יחויב
ב 25% -משכר הלימוד השנתי שנקבע ביחידה לאותה שנה.
סטודנט אשר לא יסיים את "פרויקט הגמר" בתום שלושה שנים ממועד התחלת לימודיו יהיה סטודנט
במעמד " לא תקין" (ראה הסבר בהמשך).

קורסים
קורס שנתי מורכב משני חלקים המועברים בשני סמסטרים .סטודנט חייב להשתתף בשני חלקי
הקורס באותה שנת לימודים אקדמית .סטודנט שלמד חלק ראשון של קורס שנתי ולא למד את חלקו
השני באותה השנה ,יהיה חייב ללמוד שוב את שני חלקי הקורס ולעמוד מחדש בכל הדרישות .בשום
אופן לא יינתן ציון עבור חלק אחד של קורס שנתי .הציון הסופי בקורס שנתי מדווח בתום שנת
הלימודים ,לאחר שהושלמו כל מטלותיו בשני החלקים.
ויתור אקדמי (ביטול אקדמי אחרי תום תקופת השינוי)
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ניתן לבטל קורס/ים אחרי תום תקופת השינויים בקנס עד חודש לפני תום הסמסטר (הביטול מתבצע
ע"י פנייה אל מזכירות היחידה ע"ג טופס מיוחד) .חשוב לציין כי ויתור אקדמי על קורס/ים אינו מביא
לשינוי בהיקף תשלום שכר הלימוד בסמסטר הרלוונטי .סטודנט שביטל רישום לקורס באופן זה אינו
זכאי לגשת לבחינה .קורס/ים שבוטלו באופן זה לא ישוקללו בממוצע התואר ולא יופיעו בגיליון
הציונים הסופי לתואר.
עיכוב רישום לקורסים
היחידה ללימודים מתקדמים רשאית לעכב סטודנטים ברישום לקורסים מהסיבות הבאות:
 אי עמידה בדרישות הקבלה אי הסדרת התשלומים בשכר לימוד אי סיום לימודים במועד הנדרש אי קביעת מנחה /הגשת הצעת מחקר /אישור הצעת מחקר /הגשת פרויקט גמר במועד שנקבע.שיטת הערכה
הציון הסופי בקורס הינו ציון מספרי ( )100-0או ציון מילולי (עובר ,נכשל ,לא השלים ,לא השתתף).
הציון הסופי בקורס יכול להיקבע על בסיס המרכיבים הבאים (כולם או חלקם) :בחינה ,תרגילים,
עבודות והשתתפות פעילה .הרכב הציון ותנאים נוספים ימסרו על ידי המרצה בתחילת הקורס ויצוינו
בסילבוס הקורס .ציון עובר בקורסים הנלמדים בתואר שני הנו תלוי התמחות.
על הסטודנטים חלה חובת מעבר בבחינת הקורס .רק לאחר שעברו בהצלחה את הבחינה בקורס,
ישוקללו המרכיבים הנוספים (בחנים ,עבודות וכדומה) ויינתן ציון סופי בקורס.
בכל הקורסים קיימת חובת נוכחות בשיעורים .סטודנטים שיעדרו למעלה מ 20%-מהמפגשים
בקורס לא יורשו להשתתף בבחינה וציונם הסופי בקורס יהיה נכשל.
סטודנטים שיגישו פחות מ 80%-מהעבודות לא יורשו לגשת לבחינה והקורס לא יוכר במניין הנקודות
לתואר .
סטודנטים לתואר שני רשאים לגשת לשני מועדי בחינה בכל קורסי התואר השני ,וחייבים לגשת
למועדים שנקבעו על ידי היחידה.
סטודנטים שנמנעה מהם האפשרות לגשת לבחינה במועדים שנקבע או נכשלו במועד ב (ובפרט לא
ניגש למועד א ,מסיבה מוצדקת) ,יגישו בקשה למועד מיוחד למזכירות היחידה.
זכאים לגשת לבחינות סטודנטים העונים על הכללים הבאים:
 .1רשומים לקורס/ים במערכת מנהל סטודנטים.
 .2עמדו בכל המטלות הנדרשות על פי האמור בסילבוס הקורס.
 .3הסדירו חובות כספיים למכללה.
 .4לא קיימת פסיקה משמעתית המונעת השתתפות בבחינה.
 .5עונים על לפחות אחד מהכללים הנהוגים בתואר ראשון ,לגבי מועדים מיוחדים.
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 .6מקרים מיוחדים שמוגשים לדיון בוועדת ההוראה של התכנית ובהמלצת הדיקן האקדמי.
כישלון בקורס
כישלון או אי השתתפות בקורס חובה מחייב חזרה על הקורס בשנה העוקבת (בכפוף לאישור ראש
התכנית והדיקן האקדמי) .כישלון חוזר בקורס חובה יוביל להפסקת לימודים אקדמית .במקרה של
כישלון או אי השתתפות בקורס בחירה ,רשאים הסטודנטים לחזור על הקורס או ללמוד קורס בחירה
אחר במקומו.
פטור מקורסים
סטודנטים רשאים להגיש בקשה לפטור מקורסי חובה ו/או השלמה על סמך קורסים שנלמדו במוסד
אקדמי מוכר .הפטור אינו מזכה בנקודות זכות .על הסטודנטים למלא טופס בקשה לפטור ,לצרף
גיליון ציונים וסילבוס מקוריים ולהגישו למזכירות היחידה ללימודים מתקדמים .הפטור טעון אישור של
ועדת ההוראה בתכנית .אין להירשם לקורסים שבגינם הוגשה בקשה לפטור.
הכרה בקורסים
סטודנטים רשאים להגיש בקשה להכרה בקורסים עודפים ובתנאי שעונים על כל הקריטריונים
הבאים:
 .1הקורסים נלמדו במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל
 .2הקורסים עודפים או שלא שוקללו בתואר הקודם
 .3הקורסים רלוונטיים לתכנית הלימודים הנלמדת
 .4הציון הסופי בקורסים הוא  75לפחות
 .5הקורסים נלמדו ב 5-השנים האחרונות ממועד הקבלה לתואר השני,
ניתן להכיר בקורסים שנלמדו במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בהיקף של עד מחצית מחובות
השמיעה לתואר .על הסטודנטים למלא טופס בקשה להכרה ,לצרף גיליון ציונים מקורי וסילבוס של
הקורס/ים ולהגישו למזכירות היחידה ללימודים מתקדמים .ההכרה טעונה אישור ועדת ההוראה של
התכנית.
הכרה בקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר מזכה רק בנקודות הזכות (הציונים בקורסים אינם
משתקללים בממוצע הסופי בתואר) .קורסים שנלמדו בתוכניות אחרות במכללת סכנין יזכו בנקודות
ובציונים.
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התיישנות לימודים
סטודנטים שהפסיקו לימודים למשך  5שנים ויותר ,תחול התיישנות על לימודיהם .ראש התכנית ואו
הדיקן האקדמי רשאים להכיר בקורסים מסוימים בלבד על פי שיקוליהם ,באישור ועדת ההוראה (על
שיטת ההכרה ,נא לעיין בתקנון המקורי).
חופשת לימודים
סטודנטים רשאים לצאת לחופשת לימודים לתקופה שלא תעלה על שני סמסטרים במהלך התואר
ובתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:
 מעמד אקדמי "מן המניין". ממוצע הציונים עד למועד הבקשה לחופשה הינו  80לפחות. טרם סיימו חובות שמיעה (קורסים).בקשה לחופשת לימודים ניתן להגיש עד היום האחרון של תקופת השינויים .לא תאושר חופשת
לימודים בדיעבד .בתום החופשה ,יש לחדש הרשמה ללימודים ברכישת מעטפת הרשמה (ללא
תשלום דמי רישום) .חופשת לימודים מאושרת אינה נספרת במניין שנות הלימוד בתואר .סטודנטים
שלא ישובו ללימודים בתום החופשה ,יופסקו לימודיהם .לא תאושר חופשת לימודים לצורך כתיבת
פרויקט הגמר.
הפסקת לימודים
מועמד שהתקבל ללימודים ומסיבות כלשהן החליט להפסיק את לימודיו ,חייב להודיע על כך
למזכירות היחידה ללימודים מתקדמים ,ולפרט את הסיבות להפסקת הלימודים .הפסקת לימודים
יכולה להתבצע מהסיבות הבאות :בקשת הסטודנט ,פסיקת ועדת משמעת או ועדת ערעורים ,אי
עריכת רישום לקורסים ,אי חזרה מחופשת לימודים ,אי סיום לימודים במועד ,אי קביעת מנחה/אי
הגשת הצעת מחקר/אי הגשת פרויקט הגמר במועד.
ועדת ההוראה של התכנית רשאית להמליץ בפני הדיקן האקדמי להפסיק את לימודיהם של
סטודנטים אשר לא עמדו בהתחייבויותיהם האקדמיות ולא מילאו את התנאים אשר הוטלו עליהם
בעת קבלתם ללימודים.
סטודנט החוזר ללימודים לאחר הפסקת לימודים ,יחויב להשלים לימודיו בהתאם לתכנית הלימודים
הקיימת בתכנית בעת חזרתו ללימודים.
מכללת סכנין שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודיו של סטודנט ,אשר לא עמד בהתחייבויותיו
האקדמיות והאחרות ,או שלא מילא אחר התנאים ,אשר הוטלו עליו בעת קבלתו.
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פרויקט  /בחינת גמר
 .1ציון המעבר המינימאלי לפרויקט הגמר הוא  ,75פרט לפרויקט גמר בתכנית לקויות למידה וייעוץ
חינוכי שציון המעבר בהם הוא ( 80ראה תקנון מקורי ,כולל נספח .)9
 .2הסטודנט בתוכניות ניהול וארגון מערכות חינוך והערכה בית ספרית נדרש לעבור מבחן הגנה .לכן
בחינת הגמר אינה אוטומטית לכל סטודנט בתואר השני ,בהתאם להחלטת ראש התכנית באותה
שנה ולגבי כל סטודנט/ת לחוד .סטודנט שלא השיג ציון מעבר בבחינה להגנה על פרויקט הגמר יהיה
ראשי להבחן פעם נוספת אחת בלבד .הבחינה להגנה על פרויקט הגמר הנוספת תכלול את כל
מרכיבי הבחינה הראשונה והיא תתקיים תוך ( 12שנים עשר) חודשים לאחר הבחינה הראשונה
שבה השתתף הסטודנט.
 .3משקלו של הציון הסופי לפרויקט הגמר ולבחינת הגמר ייחשבו בשקלול הציונים (ראה הרחבה
בתקנון המקורי).
סגירת תואר
על הסטודנטים למלא טופס בקשה להכנת אישור זכאות ולהעבירו למזכירות היחידה ללימודים
מתקדמים .יש לבדוק את הציונים הסופיים בקורסים טרם הסגירה מאחר ולא ניתן יהיה לבצע שינויים
אחרי שהוכן אישור זכאות .התכנית תאשר את סגירת התואר ותעבירה להמשך טיפול אל היחידה
ללימודים מתקדמים.
את הבקשה לסגירת תואר יש להגיש למזכירות התכנית לא יאוחר מ .31.12-בקשות שיגיעו אל
מזכירות היחידה ללימודים מתקדמים עד למועד זה ,יטופלו והבוגרים ישתתפו בטקס הענקת
התארים הקרוב .בקשות שיגיעו לאחר מועד זה יכללו בטקס הענקת התארים הבא אחריו.
אישור זכאות יינתן רק לסטודנטים שסיימו את חובותיהם כנדרש בממוצע ציונים סופי משוקלל 70
לפחות (פרט לתכנית לקויות למידה ,הציון יהיה  ,80נספח  9בתקנון המקורי).
הערכת הישגים בסיום לימודים והרישום בתעודה
הערכת ההישגים בסיום לימודי התואר השני תקבע בכל שנה בהתאם לפילוג הציונים של כל
המסיימים בשנה בה מוענק התואר .בתעודת הגמר תצוין הערכה להישגים ,בהם סיים הסטודנט
את לימודיו לתואר שני .ההערכות שתירשמנה בתעודה תהיינה כדלקמן " :בהצטיינות יתרה",
"בהצטיינות"" ,עמד בהצלחה בדרישות התואר" (ראה הרחבה בתקנון המקורי).
סטודנט במעמד לא תקין
 .1סטודנט יוגדר במעמד "לא תקין":
•

כאשר הוא נכשל בשני קורסים מכלל המכסה הסמסטריאלית שלו;

•

נכשל בקורס אחד פעמיים;
6

•

לא סיים את חובות השמיעה תוך שנתיים מיום תחילת לימודיו ולא אושרה לו הארכת
לימודים;

•

לא אושרה לו הצעת עבודת הגמר המחקרית עד תום השנה השנייה ללימודיו;

•

לא סיים ולא הגיש את עבודת הגמר בתום שלוש שנים ממועד התחלת לימודיו בתואר שני;

•

לא עמד בציונים הנדרשים למעבר מסמסטר לסמסטר ו/או משנה א' לשנה ב;

•

לא השיג ציון סופי מינימאלי של ( 75או  80בלקויות למידה ,או בייעוץ חינוכי) בעבודת הגמר
ו/או בבחינת ההגנה על עבודת הגמר;

•

לא חזר ללימודים בתום חופשת לימודים מאושרת ולא הודיע על כך במועד שנקבע לו לדיקן
האקדמי.

•

לא קבל פטור בקורס "מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה".

סטודנט שיוגדר במעמד "לא תקין" יופסקו לימודיו לאלתר .הודעה על כך תשלח לסטודנט על-ידי
הדיקן האקדמי או ראש היחידה ללימודים מתקדמים ,בתאום עם ראש התכנית.
הנחיות לבניית פרויקט הגמר
(ראה פירוט בתקנן המקורי)
הגשת פרויקט הגמר
א.

בסיום העבודה יגיש הסטודנט את פרויקט הגמר בשני עותקים מודפסים ובכריכה קשה
למזכירות היחידה כשהם חתומים על-ידי המנחה והסטודנט.

ב.

לאחר הבחינה יוגש החיבור למזכירות היחידה בחמישה עותקים כרוכים ,חתומים על-
ידי הסטודנט ומאושרים על-ידי המנחה ועל-ידי יו"ר התכנית.

ג.

סטודנט שיגיש את פרויקט הגמר שלו לפני תחילת הסמסטר ,לא יחויב בתשלום שכר-
לימוד עבור הסמסטר העוקב ,פרט לדמי בחינה.

ד.

(ראה הרחבה בתקנון המקורי)

בחינת גמר
 .1לאחר סיום פרויקט הגמר ,יתבקשו הסטודנטים לעבור בחינת הגנה בעל-פה על נושא הפרויקט
בהרכב של לפחות שני בוחנים (המנחה ומרצה נוסף מהתכנית ואו רכז התכנית ואו ראש התכנית).
בחינת הגמר תיערך עד כשעה אקדמית .הבחינה מהווה את אחת הדרישות לסיום התואר.
 .2בבחינת ההגנה יתבקש הסטודנט להציג את נושא הפרויקט שבחר ,הרציונל ,מטרות  /שאלות
(ובמידת הצורך השערות) ,המתודולוגיה של פרויקט הגמר ,ואת המסקנות המרכזיות ותיאור תהליך
כתיבתו .כמו כן ,יתאר הסטודנט את תרומתו של הפרויקט לשדה החינוכי ,כולל רפלקציה אישית.
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