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סטודנטיות וסטודנטים יקרים שלום,
מתוך הבנה למגוון הקשיים שהתעוררו ,בשל הצורך ללמוד בתקופת המלחמה,
החלטנו בשיתוף עם ראשי אגודת הסטודנטים ,להרחיב את ההקלות האקדמיות
אשר ניתנו בתקופת מבצע "צוק איתן" כדלהלן:
בקורסים אשר נלמדו בסמסטר ב' תשע"ד:


כל סטודנט רשאי להבחן בשניים מבין שלושת מועדי הבחינות ,הציון הקובע
יהיה הציון הגבוה מבין השניים.



מועד מיוחד לא יימנה במניין המועדים המיוחדים המותרים לכל סטודנט ,ולא
יפגע בחישוב ממוצע לסטודנטים מצטיינים.

בשיתוף עם אגודת הסטודנטים ,בנינו מערך תמיכה ,השלמות והקלות המיועד
לסטודנטים אשר גויסו בצו  ,8סטודנטים בשירות קבע/סדיר ,סטודנט/ית הנשוי/אה
לסטודנט מגויס ,וסטודנטים תושבי הדרום המתגוררים בטווח  41ק"מ מעזה:


אגודת הסטודנטים תמנה רכזי סטודנטים ,אשר ידאגו להשלמת חומרי לימוד.



אגודת הסטודנטים תחלק מחברות בחינה ללא תשלום.



דיקא ן הסטודנטים בשיתוף עם אגודת הסטודנטים ,יקים מערך חונכים,
לתמיכה בסטודנטים.



הסטודנטים זכאים להיבחן בשני מועדים מתוך שלושה מועדי בחינות ,גם אם
חלק מהמועדים נערכו בתקופת שירות המילואים .הציון הקובע הוא הציון
הגבוה מבין השניים.



תינתן אפשרות להירשם לקורסי בחירה ,גם אם מועדי הרישום הסתיימו.



סטודנט אשר יאלץ לחזור על קורס ,לא יחויב בתשלום עבור קורס חוזר.



סטודנט אשר יאלץ לחזור על קורס ,יוכל ללמוד בסמסטר א בקורס ,אשר
הקורס עליו הוא חוזר מהווה דרישת קדם.



מועדי הגשת עבודות וסמינריונים ,ידחו  -עד ארבע שבועות מיום סיום
המילואים (לגבי חיילים בקבע/סדיר – תאריך סיום המבצע).



תינתן תוספת זמן של  42%לכל שעת בחינה.



תקופת הערעור על בחינות/עבודות תוארך לשבועיים.



תקופת השאלת ספרים בספריה וחידוש השאלה תוארך לשבועיים.



תינתן אפשרות ע"י הגשת בקשה לדיקאן הפקולטה ,להמיר את אחד מציוני
הקורסים אשר נלמדו בסמסטר ב ,או בסמסטר קיץ תשע"ד ,בציון עובר.



משרתי המילואים יקבלו כרטיס צילום ,עבור כל יום מילואים.

אגודת הסטודנטים תעניק הטבות נוספות אשר יתפרסמו בהמשך.
רכזי המילואים באגודת הסטודנטים:
יהונתן מלכה ,מייל yonatan@local03.com :נייד1214140051 :
עדי חנופה,

מייל adichen89@walla.com :נייד1218480810 :

בכל בעיה ,ובבקשות חריגות ,יש לפנות לדיקאן הסטודנטים ,ד"ר אופיר ברנע
באמצעות מזכירת הדקאנט  -גב' שרון רוזנבלום . sharonr@clb.ac.il ,18-0111818

אנו מאחלים לכולנו חזרה לשגרה אקדמית מפרה ופורייה.

ד"ר אופיר ברנע
דיקן הסטודנטים

לירן כפיר
יו"ר אגודת הסטודנטים

