אוניברסיטת בר איל )ע"ר(
מינהל סטודנטי – מדור סטטוס
טלפו 5318525/7

בחינות סמסטר א’

טופס בקשה לבחינות מועד מיוחד
לתלמידי תואר ראשו ותעודת הוראה בלבד
בבקשות לשפור ציו יש להחתי את המחלקות הנוגעות בדבר
טופס סמסטר א'
טופס זה מיועד לקורסי המתקיימי בשנה"ל הנוכחית בסמסטר א'
ו/או לקורסי שנתיי בה מתקימת בחינת ביניי בסמסטר א'
בה מתקימות הבחינות בסו השנה ,יש למלא את הטופס המקביל בחינות סמסטר ב'(

)לקורסי

ש

נא עיי בתקנו הסטטוס – בד המצ"ב ו/או בחוברת מערכת השעות !

משפחה ________________ ש

פרטי _______________ ת.ז______________ .

כתובת __________________________________________טלפו ______________
מקצוע ראשי ______________________ מקצוע משני ________________________
אני מבקש/ת בזה לאשר לי להבח במועד מיוחד בקורס/י
המחלקה

מס'
הקורס

ש

הקורס

ציוני
סמסטר א
מ.א'

* שפור ציו מאושר עפ"י הקריטריוני
העוקבת ללמודי הקורס.

הרשו /י

המפורטי

מ.ב'

מטה :

סמסטר ב
מ.א'

מ.ב'

לשפור ציו *
אשור המחלקה
ציו
סופי חתימה וחותמת

בחוברת מערכת השעות וא ורק בשנה"ל

נמוקי הבקשה ) :נא לציי את הסיבה העיקרית(
שרתתי בצה"ל מיו

.1
רשמי
.2

* "צו קריאה" לא יתקבל כאשור על שרות( .
קורסי

.3

________ עד יו

__________ )נא לצר אשור מילואי

שבחינותיה

התקיימו באותו יו

ובאותה השעה :

א .הקורס ____________________ התקיי

ביו

____________ בשעה _________

ב .הקורס ____________________ התקיי

ביו

____________ בשעה _________

אושפזתי בבי"ח במש התקופה ______________ )נא צר אישור מתאי (*
.5

סיבה אישית אחרת __________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

הנני מאשר כי אני מודע לחיוב של  10%שכ"ל שיוטל עלי א לא ערכתי תוכנית לימודי
מסלול למודי בו אושרה לי הבחינה ,בשנה"ל בה אבח במועד המיוחד.

באותו

אני מתחייב לשל את החיוב דלעייל במועד לפי נוהלי האוניברסיטה בנוגע לשכ"ל כפי שה
מתעדכני מעת לעת ואני מאשר כי די תשלו זה כדי תשלו שכ"ל לכל דבר ועני ויחולו לגביו
כל ההתחייבויות בעני שכ"ל שמסרתי במהל שנות לימודי באוניברסיטה.
________________________
יו הגשת הבקשה
* בקשות ללא אשורי

– לא תובאנה לדיו .

_______________________
חתימה

מתקנות מדור הסטטוס
בחינות מיוחדות
הבחינות ומועדיה

א.

) (1בחינות בכתב נערכות בשני מועדי  ,חו מאשר בפקולטה למשפטי  .תלמיד חייב לגשת
לבחינות במועד א' לשלשה רבעי לפחות ) (75%מהבחינות אות למד באותה השנה.
) (2תלמיד שקיבל ציו שאינו עובר במחלקה ,או ציו שאינו מניח את דעתו במועד א' ,יוכל
לגשת אוטומטית )מבלי להזדקק לאשור מדור הסטטוס( לבחינה חוזרת במועד ב' של
הקורס באותה שנה.
) (3תלמיד שנכשל במועד א' ובמועד ב' ,או שנעדר בשני המועדי ללא הצדקה )ראה להל (,
או שנכשל באחד מה ונעדר בשני ללא הצדקה ,לא יהיה זכאי לבחינה נוספת .הוא
יוכל להרש לאותו קורס שנית ולהבח בו ככל תלמיד אחר .בכל מקרה לא יוכל
סטודנט ללמוד באותו קורס יותר מפעמיי ולהבח בו יותר מארבע פעמי בס הכל.
)שתי בחינות לכל פע שלמד את הקורס(
לתשומת לב ! בכל מקרה של בחינה חוזרת הציו האחרו הוא הקובע !
)א(
)ב(
)ג(
)ד(

) (4סיבות מוצדקות להיעדרות מבחינה ה :
חפיפה חלקית או מלאה במועדיה של שתי בחינות.
שרות מילואי לתקופה של  15יו ומעלה ,המסתיי פחות מ 7
ימי לפני הבחינה ,או שרות מילואי בזמ הבחינה עצמה.
מחלה ממושכת ,אישפוז בבי"ח ,שמירת הריו  ,לידה וכד'.
כל סיבה אחרת שועדת הסטטוס תחליט שהיא מוצדקת )כגו :
נשואי אבל וכד'(.
בכל מקרה ,לא יאושר מועד מיוחד לש

ב.

שפור ציו .

מועדי הבחינות המיוחדות
)(1

בחינות מיוחדות תתקיימה במועדי

הבאי

:

ע הבחינות הרגילות בקורסי של השנה השוטפת.
)א(
בקורסי שאינ ניתני בשנה השוטפת יקבע מועד מיוחד
)ב(
בחודשי מר אפריל.
בקורסי המהווי תנאי מעבר משנה לשנה ,יבדוק המדור
)ג(
אפשרות לקיי מועד מיוחד מוקד )מועד ג'( אחרי מועדי א' ו ב' ,לקראת שנת
הלימודי הקרובה.
)(2

התלמידי

הבאי

יהיו רשאי

לבקש אישור להבח במועדי

מיוחדי

:

)א( תלמידי שנגשו למועד אחד בלבד ,ולא נגשו למועד השני מהסיבות המפורטי
בסעי א ) (4לעיל.
)ב( תלמיד אשר השלי את לימודיו לקראת התואר הראשו  ,פרט לשתי בחינות
בקורסי אשר השתת בה בשנת לימודיו האחרונה.
ג.

האמורי

תלמיד אשר אושרה לו בחינה במועד מיוחד שלא במסגרת הכללי
בסעי א )(4
לעיל יהיה חייב בתשלו דמי בחינה כפי שייקבעו ע"י מוסדות האוניברסיטה.
כל הבקשות לקבלת רשות להבח במועד מיוחד יש להגיש למדור הסטטוס בצירו האשורי
המתאימי במועדי אשר יקבעו על ידי המדור ,בדר כלל תו חודש ימי מיו פתיחת שנה"ל.
אישור להבח במועד מיוחד אינו מהווה אישור לזכותו של הנבח לקבלת הציו באותו הקורס,
או לזכות אחרת כלשהיא )כגו  :א יתברר שלא נרש לקורס או שנעדר ממנו ללא הצדקה(.

