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נספח לתקנון בית ספרי בנושא:

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים )"פטורים"( לסטודנטים הלומדים
לתואר ראשון בסיעוד בתכנית הכללית ובתכנית להסבת אקדמאים בחוג לסיעוד,
אוניברסיטת תל אביב

רקע
הנחיה זו באה להסדיר את העקרונות והליך ההכרה בלימודים אקדמיים קודמים )קבלת פטורים( במהלך
לימודי תואר ראשון בסיעוד.
סטודנט המתחיל ללמוד בתכנית הכללית ובתכנית להסבת אקדמאים בחוג לסיעוד לאחר שלמד במוסד
אקדמי מוכר ,חייב עקרונית לעמוד במלוא תכנית הלימודים ככל סטודנט אחר .קיימת אפשרות לבקש
מועדת הפטורים החוגית לפטור אותו מהחובה ללמוד קורסים אותם למד במוסד אקדמי מוכר .בכל מקרה,
קיימת חובה ללמוד  2/3מתכנית הלימודים בחוג לסיעוד ,לפחות.

אזכורים:
-

הכרה בלימודים קודמים – נוהל פטורים ,אוניברסיטת תל אביב ,אתר האוניברסיטה

-

פטור מקורסים – הנחיה בדבר לקבלת פטור בבית הספר לרפואה ,אתר בית הספר לרפואה ע"ש
סאקלר ,אוניברסיטת תל-אביב

-

הוראות האוניברסיטה ,סעיף  ,5לימודים לאחר תואר )תכנית לימודים נוספת בלימודי התואר
הראשון(

-

משרד הבריאות ) ,(06.01.2010הנחיה מס'  ,00747510הכרה בלימודים קודמים ומתן פטור
מקורסים במסגרת תכנית הלימודים המחייבת .משרד הבריאות ,מנהל הסיעוד

עקרונות
 .1ועדת הפטורים תמונה על ידי ראש החוג לסיעוד
 .2פטור מהקורסים בחוג יינתן על קורסים בציון סופי  70לפחות
 .3תנאי למתן פטור מקורס אקדמי הוא התאמה של לפחות  80%בהיקף ובתכנים של הקורס המוגש
 .4לא ניתן לקבל פטור על בסיס קורסים שנלמדו לפני יותר מחמש שנים
 .5בכל מקרה ,הזכאות לתואר ראשון מותנית בהשלמת מכסת לימודים שלא תפחת משני שליש
מתכנית הלימודים לתואר אחות מוסמכת/תואר ראשון בסיעוד
 .6בקורס עזרה ראשונה הנלמד במגן דוד אדום או במסגרת ייעודית אחרת ,ההחלטה על קבלת פטור
תינתן על ידי ועדת הפטורים החוגית על פי קריטריונים ייחודיים כגון תוקף ההכשרה וכשירות הבוגר
שיטה
 .1המבקש פטור יגיש בקשה לוועדת פטורים ,באמצעות מזכירת התכנית ,בצירוף אישור ציונים רשמי
ותדריך של הקורס המפרט את התכנים שנלמדו בשנה בה המגיש השתתף בפועל בקורס
 .2לקבלת הטפסים להגשת הבקשה לפטור יש לפנות למזכירת התכנית בחוג לסיעוד
 .3לאחר הגשת הבקשה ,המסמכים יועברו לבדיקתו של המרצה בקורס
 .4המלצות המרצה יועברו להחלטה בוועדת הפטורים החוגית
 .5ההחלטה הסופית בנוגע למתן הפטור תקבע על ידי ועדת הפטורים החוגית
 .6הסטודנט יקבל תשובה ממזכירת התכנית תוך  30יום מהגשת הבקשה ,בכתב
 .7פטורים על בסיס קורסים מאוניברסיטת תל אביב או ממוסד אקדמי מוכר אחר יוזנו במערכת
הציונים ללא ציון ,ולא ישתקללו בציון הגמר

* הנוהל מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

