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תקנון זכויות ספורטאים מצטיינים
שם ההוראה:
_____________________________________________________________________
הגדרות:
"המכללה" -המכללה האקדמית של תל -אביב -יפו.
"ספורטאי מצטיין" – סטודנט במכללה שהוא ספורטאי המייצג את המדינה בתחרויות
ספורט או ספורטאי המשתתף בתחרויות ספורט רשמיות במסגרת אחת מנבחרות הספורט
של המכללה.
"תחרות ספורט רשמית" – תחרות בינלאומית בה משתתף ספורטאי מצטיין ,בין בענף
אישי ובין כחלק מנבחרת ישראל או תחרות בה משתתף ספורטאי מצטיין כמי שמייצג את
המכללה ,כיחיד או כחלק מקבוצה.
זכויות לספורטאי/ת מצטיין/ת:
.1
 1.1היעדרויות משיעורים:
* ספורטאי מצטיין רשאי לבקש להיעדר משיעורים בגין השתתפותו
בתחרות ספורט בה מייצג הוא את האקדמית או את המדינה.
* ספורטאי מצטיין אינו רשאי להיעדר משיעורים לצורכי אימונים.
* לא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני מועד תחרות ספורט רשמית ,יעביר
רכז הספורט לראש מנהל ביה"ס רשימה של הסטודנטים שישתתפו
בתחרות ומבקשים להיעדר משיעורים.
* בקשות להיעדרות משיעורים שתאושרנה ע"י דקן ביה"ס ,תועברנה ידי
ראש מנהל ביה"ס למרצים הרלוונטיים.
* פרט למקרים חריגים ,שיהיו טעונים אישור של סגן הנשיא לעניינים
אקדמיים ,היעדרות מאושרת תהיה לתקופה שלא תעלה על שישה ימים
ברציפות או על שלושה שיעורים בקורס סמסטריאלי.
1.2

מועד בחינה נוסף
ספורטאי מצטיין זכאי למועד בחינה נוסף אם הבחינה מתקיימת במועד
קיומה של תחרות ספורט רשמית בה הוא משתתף.
ספורטאי מצטיין יהיה זכאי לזכות כאמור רק אם נבחן במועד א' או ב'
של הבחינה או אם נעדר משני מועדי הבחינה מהסיבה המצוינת ברישא
לסעיף זה.
ככל שניתן מועד בחינה זה יהיה מועד הכלול בלוח הבחינות הרגיל של
הסמסטר העוקב לסמסטר הרלוונטי.
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1.3

זכאות ל 2-נקודות זכות
א .ספורטאי מצטיין זכאי ל 2-נ"ז פעם אחת במהלך לימודיו לתואר
ראשון בגין השתתפות בתחרות ספורט רשמית ,ובלבד שהציג אישור
מטעם הגורם המוסמך בתחרות ספורט רשמית על השתתפותו
בתחרות כאמור.
ב.
ג.

אחריות על מתן  2נ"ז כאמור היא בסמכות דקן/ית סטודנטים.
סטודנט אשר ניצל את זכאותו ל 2-נקודות זכות בגין פעילות חברתית
וקהילתית או בגין שירות מילואים (להלן" :פעילות מזכה") ,בהתאם
לתקנון לימודים לתואר "בוגר" ולתקנון זכויות סטודנטים המשרתים
במילואים ,בהתאמה ,לא יהיה זכאי ל 2 -נ"ז מכוח תקנון זה ובכל
מקרה סטודנט לא יהא זכאי ליותר מ 2-נ"ז בסך הכול בגין פעילות
מזכה ו/או בגין היותו ספורטאי מצטיין.

ד 2 .נ"ז כאמור יופחתו ממכסת נ"ז של קורסי בחירה בתכנית
הלימודים בה לומד ספורטאי מצטיין.
()11.1.2021

.2

ה .הענקת שתי נ"ז כאמור אינה פוטרת את הסטודנט מתשלום מינימום
שכר הלימוד המצטבר לתואר בהתאם לתקנות שכר הלימוד.

תחולתו של תקנון זה מיום אישורו ע"י המועצה האקדמית (.)19.5.2014

