הליך קבלת פטור מקורסים
בתכניות לימוד לתואר השני
בקשות לקבלת פטור יתקבלו עד שבועיים מיום תחילת
הסמסטר בו מתקיים הקורס

פטור מקורסי השלמה הנדרשים בתכנית הלימודים:
קורסי ההשלמה הנדרשים בתכניות הלימודים לתואר שני:
תואר שני במנהל מערכות בריאות
מבוא לאפידמיולוגיה
מבוא לסטטיסטיקה ניהולית
מיומנויות מחשוב אישי
מבוא לכלכלה מיקרו

תואר שני בייעוץ חינוכי
מבוא לחינוך
מבוא לסטטיסטיקה
יסודות הריאיון
תיאוריות אישיות

זכאות לפטור מקורס השלמה תינתן על ידי וועדת הסטאטוס המוסדית על פי הקריטריונים הבאים:




הקורס נלמד במוסד אקדמי לתואר ראשון ו/או תארים מתקדמים במהלך  7השנים
האחרונות.
הקורס נלמד בהיקף של  2נ"ז לפחות
הציון בקורס הינו  60לפחות

כאשר המועמד למד קורס בשם שאינו זהה לקורס ההשלמה הנדרש ,והוא בדעה כי תכני הקורס
זהים  ,עליו להוריד את סילבוס הקורס הנדרש מאתר המכללה (כניסה לסטודנטים/סילבוסים /תכנית
ייעוץ חינוכי/מנהל מערכות בריאות) ,לבדוק האם יש זהות מלאה בין מה שלמד לבין מה שנדרש .אם
לדעתו נמצאה זהות ,ניתן להגיש בקשה רק בכתב ולפי הכללים הבאים:




הגשת בקשה מסודרת (את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתר המכללה האקדמית
לישראל/מידע למועמד/טפסים להורדה/טופס בקשה לקבלת פטורים).
הצגת גיליון ציונים מקורי ורשמי של לימודי התואר מהמוסד בו למד.
הגשת סילבוס הקורס אותו למד )קורס המופיע בגיליון הציונים וזהה לקורס הנלמד
במכללה האקדמית רמת גן מבחינת היקף לימודים ,שם הקורס ,ציון הקורס ונלמד במהלך
השנים כמצוין לעיל(.

סילבוס הקורס הנלמד ,המוגש לבדיקה חייב להיות רשמי ולכלול את המידע הבא:



לוגו המוסד בו נלמד /חתום ע"י המוסד.
שם הקורס ,שם המרצה ,השנה והסמסטר חייבים להיות זהים למידע על גבי גיליון הציונים
שלמד).
שאר הקריטריונים בהתאם למצוין מעלה

טופס הבקשה והמסמכים יועברו לראש התכנית לקבלת חוות דעתו .
המלצת ראש התכנית תובא בפני וועדת הסטאטוס לאישור/דחייה
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פטור מקורסים בתכנית לתואר שני :
פטור מקורס מתכנית הלימודים ניתן לקבל רק אם הקורס נלמד במסגרת תואר שני במוסד אקדמי
מוכר אחר  -במהלך  7השנים האחרונות טרם תחילת הלימודים בתכנית.
את הבקשה ניתן להגיש בכתב בלבד ולפי הכללים הבאים:





הגשת בקשה מסודרת (את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתר המכללה האקדמית
לישראל/מידע למועמד/טפסים להורדה/טופס בקשה לקבלת פטורים(.
הצגת גיליון ציונים מקורי ורשמי של לימודי התואר השני מהמוסד בו למד.
הגשת סילבוס הקורס הנלמד (קורס המופיע בגיליון הציונים וזהה לקורס הנלמד במכללה
האקדמית רמת -גן מבחינת היקף לימודים ,שם הקורס ,ציון הקורס(

סילבוס הקורס הנלמד ,המוגש לבדיקה חייב להיות רשמי ולכלול את המידע הבא:



לוגו המוסד בו נלמד ,חתום ע"י המוסד.
שם הקורס ,שם המרצה ,השנה והסמסטר חייבים להיות זהים למידע על גבי גיליון הציונים
שלמד).

טופס הבקשה והמסמכים יועברו לראש התכנית לקבלת חוות דעתו .
המלצת ראש התכנית תובא בפני וועדת הסטאטוס לאישור/דחייה
סטודנט הזכאי לפטור יקבל מכתב באמצעות מייל בו יצוינו הקורסים מהם פטור.

ערעור
ערעור על החלטת הוועדה ניתן להגיש פעם אחת בלבד בכתב על גבי טופס אותו ניתן להוריד מאתר
המכללה (מידע למועמד/טפסים להורדה/ערעור) ,תוך  7ימים ממתן התשובה.

דגשים :





קורסים שנלמדו במסגרת הלימודים ל"מורה בכיר" אינם לימודים אקדמיים .
מועמד שלמד לתעודת "מורה מוסמך בכיר" ולאחר מכן השלים לתואר  - Bedרק הקורסים
שנלמדו במסגרת התואר ייבדקו לצורך פטור.
מועמד שלמד קורסים במסגרת קורסים או השתלמויות שאינם מקנים תואר ראשון – לא יוכל
להגיש בקשה לפטור בגין קורסים אלו.
ותק וניסיון מקצועי אינם מהווים תחליף לקורס אקדמי ואינם מהווים בסיס לפטור מקורס.

למידע נוסף ניתן לבקר באתר המכללה www.iac.ac.il
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