הוועדה לבחינת הישגים אקדמיים
נוהל עבודה
תפקיד הוועדה
תפקיד הוועדה לבחינת הישגים אקדמיים (להלן" :הוועדה") לדון בהישגי הסטודנטים בלימודים בנושאים הבאים:
צבירת כישלון סופי בקורס חובה ,צבירת כשלונות במכלול קורסי החובה ,תוכניות מבחן ,אי עמידה בתנאי תכנית
המבחן ,אי עמידה בתנאים שנקבעו לסטודנט להמשך לימודיו בעת קבלתו ללימודים ,גרירת לימודים עקב כישלונות
מעבר לזמן התקני ,אי סיום חובות הקורסים בהתאם לשלב הלימודים בו נמצא הסטודנט.
הרכב הוועדה
הוועדה תורכב מדקן ביה"ס – יו"ר ,שני חברים סגל אקדמי בכיר שימונו ע"י דקן ביה"ס ,ראש מנהל ביה"ס וע' ראש
מנהל ביה"ס .שמות חברי הוועדה יפורסמו בידיעון המכללה.
אופן עבודת הוועדה
הוועדה תתכנס בהתאם לתאריכי המעקב אחר הישגי הסטודנטים המדווחים במערכת הממוחשבת כנדרש
מתהליכי המעקב אחרי הישגי הסטודנטים .תדירות התכנסות הוועדה תשתנה בהתאם למקרים שיש לדון בהם.
לקראת ישיבת הוועדה ,תדאג מזכירות בית הספר לצרף את תיקו האישי של כל סטודנט נדון ,גיליון ציוניו וכל אישור
אחר הרלבנטי לנושא.
מזכירות בית הספר תדאג לפרסם לסטודנט/ית את מועד התכנסות הוועדה בו יידון מצבו האקדמי של הסטודנט/ית
לפחות שבוע לפני התכנסותה.
לסטודנט יתאפשר להגיש מסמכים הנוגעים למצבו היכולים לסייע בדיון שיתקיים בעניינו.
על הסטודנט להגיש את המסמכים לא יאוחר מארבעה ימים לפני התכנסות הוועדה.
לוועדה שמורה הזכות להחליט כי בטרם תתקבל החלטה בעיינו של הסטודנט ,יוזמן הוא לפגישה עם אחד מחברי
הוועדה.
ראש מנהל בית הספר ו/או ע' ראש מנהל בית הספר תכין פרוטוקול של הישיבה בו יצוינו :הסיבה בגינה נדון עניינו
של הסטודנט ,החלטת הוועדה בעניינו והנימוקים להחלטת הוועדה.
יו"ר הוועדה יחתום על הפרוטוקול.
על בסיס הפרוטוקול החתום ,תשלח מזכירות בית הספר לסטודנט מכתב רשום ומייל בו תצוין החלטת הוועדה
והנימוקים לה .במקרה של החלטה על הפסקת לימודים ,תיידע מזכירות ביה"ס את הסטודנט בדבר החלטת ישיבת
הוועדה באמצעות שיחת טלפון ,כל זאת לא יאוחר משבעה ימי עבודה לאחר קיום ישיבת הוועדה.
ערעור על החלטת הוועדה
סטודנט יוכל לערער על החלטת הוועדה באמצעות פנייה בכתב (רצוי בדוא"ל) לדקן בית הספר ,לא יאוחר משבוע
ממועד משלוח החלטת הוועדה .בערעור יפרט הסטודנט את הסיבות לערעורו .את התשובה לערעור ימסור הדקן
לסטודנט ,באמצעות הדוא"ל ,לא יאוחר משבוע ממועד קבלת ערעור הסטודנט .לסטודנט שמורה הזכות להיפגש
עם הדקן לאחר קבלת תשובת הדקן לערעורו.
תשובתו זו של הדקן תהיה סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.

