
  :בנושא ספרי בית לתקנון נספח

 בחוג בסיעוד ראשון לתואר הלומדים לסטודנטים)"פטורים"(  קודמים אקדמיים בלימודים הכרה
 אביב תל אוניברסיטת של לסיעוד

 מטרה

 מקורסים "פטור"ב כמזכים קודמים אקדמאים בלימודים ההכרה הליך את להסדיר באה זו הנחיה

 .בסיעוד ראשון לתואר הלימודים במסגרת הנלמדים

 לבקש רשאי ,הנוכחיים ללימודיו קודם אקדמית השכלה רכש אשר לסיעוד,  סטודנט/מועמד

 .הקיימים והתנאים בהסדרים בעבר למד אותו קורס עבור ולקבל "פטור"

 למתן פטור מוקנית לוועדה להכרה בלימודים קודמים )להלן "ועדת פטורים"( בלבד.הסופית הסמכות 

 רקע

 אקדמאים בקריטריונים עומדים לסיעוד בחוג הלימודים .מקצועי טיפולי תחום הינו סיעוד

 הלימודים תכנית במלואבהצלחה  לעמוד חובה קיימת .הבריאות משרדב מנהל הסיעוד  ובהנחיות

 לתואר ממשלתי רישוי במבחן להבחןבסיעוד כתנאי  אקדמי לתואר הסטודנט זכאי יהיה בסופה אשר

 .מוסמכת אחות/אח

 על סמך קורס קודם. –ר פטוהגשת בקשה ללתנאים 

 ומעלה בכל אחד ממרכיבי הציון הסופי בקורס 75ציון  .1

 בפסיכולוגיה ליבת הלימודים בחוג בה למד המבקש )לדוגמא יישקל מתן פטור שייך להקורס . 2

 .התפתחותית, אם נלמד בחוג לפסיכולוגיה(    

 המבוקש לפטור    מהתכנים שיילמדו בקורס 80%נלמד בעבר מקיף לפחות שהקורס סילבוס . 3

 או מרכז הקורס.ויאושר ע"י מרצה     

 שקדמו למועד תחילת הקורס עבורו מבוקש הפטור.הקורס נלמד בחמש השנים . 4

 לתואר ראשוןהכללית העיוניים בתוכנית  הלימודיםסך מש"ס  20הזיכויים לא יעלה על  סך. 5

 להסבת אקדמאים. ים בתוכניתסך הלימודים העיונימש"ס  15 או    

 פטור/זיכוי לא יינתן בכל אחד מן התנאים: . 6

 (תאורטיים ומעשיים)לימודי סיעוד  6.1

 קורסים קליניים והתנסויות קליניות 6.2

 קורסי סמינר 6.3

 ומענה הבקשה הגשת הליך

  למתן פטורים מוקנית לוועדה להכרה בלימודים קודמים בלבד.הסופית הסמכות 

באמצעות טופס  ,התכנית מזכירתלמוקדם ככל שניתן  בקשתו יגיש קודמים בלימודים הכרה המבקש

 הכרה בלימודים קודמים )נמצא באתר( עד לתאריך: בקשה לקבלת



 עד לתאריך שנקבע בהודעה שנשלחה ע"י מזכירת התכנית  -לתלמידים ממשיכים

 לסטודנטים.

  :הלימודים הרלוונטית לקורס  שנת תתחיל אחרל שבועייםלכל המאוחר עד לתלמידים חדשים

 נשוא הפטור.

 .  הקורס למרצה ישירות פטור לקבלת בקשה להגיש ניתן אל

 בו הקורס וסילבוס המלמד המוסד וחותמת חתימה עם חתום רשמי ציונים גיליון לצרף יש לבקשה

, לימודים שנת  ,הקורס 'מסשם המרצה,  את יכללו הפרטיםמפורט.  באופן הקורס תכני מצוינים

 ,הוראה שעות והיקףסמסטר 

  יאוחר לא מקרה ובכל הקורס פתיחת למועד סמוך התכנית ממזכירת תשובה יקבל המבקש

 הסטודנט ההחלטה, בקבלת עיכוב של במקרה.  סמסטר כל תילחת משבועיים לאחר

 יפנה למזכירות התכנית בקשר לפטור המבוקש.

קורס עד לקבלת שיעורים במסגרת השתתף בלההסטודנט למען הסר ספק יובהר בזאת כי על 

 .פטור מהקורס

הסטודנט רשאי לערער על דחיית הבקשה בפנייה ל'ועדת פטורים' באמצעות מזכירת  -

 התוכנית.
 .הגמר בציון ישתקללו ולא ציון ללא הציונים במערכת יעודכנו פטורים -

 .אשר הגיש המסמכים לאמיתות אחראימתחייב ו המבקש -
 

 

 זה לנוהל רלוונטיים מושגים

  אביב תל אוניברסיטת ,הבריאות למקצועות הספר בבית לסיעוד החוג ראש – החוג ראש

  ייעודית/ספציפית לימודים ניתתכ בראש העומד החוג סגל איש – תכנית ראש

  המבקש משתייך אליה הייעודית התוכנית את המנהל מנהלי צוות– מזכירות/מזכירה

  הבקשה נשוא אקדמית שנה באותה הניתן בקורס - מרצה /מרכז

 תואר לקראת הלומדים לסטודנטים)להלן "ועדת פטורים"(  קודמים בלימודים להכרה הוועדה– הוועדה

 ודנה בערעורים החוג ראש ידי על מתמנת הוועדה .לסיעוד בחוג ראשון

 מספרו, שנת לימוד/סמסטר ושעות, בקורס הלימוד תוכני המפרט אקדמי ממוסד רשמי מסמך -סילבוס

  לימוד

הפטור יעודכן במערכת הציונים של הסטודנט במעמד "פטור/ללא  –ציון בקורס לאחר קבלת פטור 

 ציון" ולא ישוקלל בציון הגמר הסופי.

 ג"המל ידי על בישראל המוכר אקדמי ממוסד אקדמי בתואר המזכים לימודים-קודמים לימודים

 ש"ס, נ"ז, ש"ש )לפי המוסד האקדמי( -שעות הוראה

 


