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 2017דצמבר 

 תוכניות התואר הראשון – הכרה בלימודים קודמיםהליך 

 

הדורש זמן בדיקה, הנבחן על ידי ועדת תהליך קבלת פטור מהשתתפות בקורסים, הינו תהליך בקרה אקדמי 

            הסטאטוס המוסדית. 

השנים  7במהלך  - אם הקורס נלמד במוסד אקדמי אחרפטור מקורס מתכנית הלימודים ניתן לקבל 

 האחרונות

 ולפי הכללים הבאים: רק בכתבאת הבקשה ניתן להגיש 

 .מוסד בו למדהמשל לימודי התואר  מקורי ורשמיגיליון ציונים הצגת  -

)את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתר המכללה האקדמית לישראל/מידע  בקשה מסודרת הגשת -

 למועמד/טפסים להורדה/טופס בקשה לפטורים(

הנלמד במכללה  וזהה לקורסקורס המופיע בגיליון הציונים ) הגשת סילבוס הקורס אותו למד -

מצוין האקדמית לישראל מבחינת היקף לימודים, שם הקורס, ציון הקורס  ונלמד במהלך השנים כ

 (.לעיל

חתום ע"י המוסד, פרטי הסילבוס  /לוגו של המוסד בו נלמד-סילבוס הקורס המוגש לבדיקה חייב להיות רשמי 

 כוללים: שם הקורס, שם המרצה, השנה והסמסטר חייבים להיות זהים למידע על גבי גיליון הציונים שלמד.

 דעתו.טופס הבקשה והמסמכים יועברו לראש התכנית לקבלת חוות  -

 המלצת ראש התכנית תובא בפני וועדת הסטאטוס לאישור/דחייה -

יטופלו לפני תחילת  הסמסטר בו מתקיים הקורס  תחילת  עדבקשות לפטורים מקורסי הסמסטר אשר יוגשו 

 .יטופלו במהלך הסמסטר הבא מכןלימודיו בסמסטר, בקשות שיוגשו לאחר 

  .מהם פטורהזכאי לפטור יקבל מכתב בו יצוינו הקורסים 

 יטופלו על פי הנחיות מל"ג:נלמדו במסגרת אקדמית ובמוסד אקדמי שלא עבור קורסים 

"מוסד להשכלה גבוהה רשאי, אך לא חייב, להעניק פטור מלימודים אקדמיים ברמת התואר הראשון על 

בינם לבין נ"ז....ובלבד שקיימת הלימה בתכנים  30של בסיס לימודים לא אקדמיים... עד להיקף מקסימלי 

 קורסים מקבילים בתכנית האקדמית.

או לימודי  הנפרשים על פני שנתיים לפחותתיכוני -לימודים לא אקדמיים לעניין זה הם לימודים במוסד על

נ"ז( אפשרי רק לגבי מי שסיים את הלימודים הלא  30חוץ במוסד אקדמי. מתן הפטור המקסימלי )

 מודיו.על סיום לי וקיבל תעודה המעידהאקדמיים 

ויותר לפני מועד תחילת הלימודים  שש שניםלא יינתן פטור בעבור לימודים לא אקדמיים שנלמדו 

 האקדמיים".

 מועמד שזכאי לפטור יקבל מכתב בו יצוינו הקורסים בהם קיבל הכרה.

 ערעור:

על גבי טופס אותו ניתן להוריד מאתר המכללה  בכתבערעור על החלטת הוועדה ניתן להגיש פעם אחת בלבד 

 ימים ממתן התשובה . 7)מידע למועמד/טפסים להורדה/ערעור(,  תוך 


