תקנון מילואים
התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים
רכז המילואים ותפקידיו-תיאום בין המוסד ובין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית שירות
מילואים או לקיצורו ,לרבות סיוע בהגשת הבקשה .יש לפנות במייל לדיקנט הסטודנטים
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היעדרות משיעורים ודחיית לימודים
סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים ,ללא הגבלה ,ולא יפגעו זכויותיו בשל כך.
ההיעדרות תיחשב בנוסף למסגרת ההיעדרות המותרת .על הסטודנט מוטלת אחריות להעביר את האישור
על ביצוע ימי המילואים למרצים שמשיעוריהם הוא נעדר.
אין צורך להשלים התנסות מעשית בעקבות היעדרות בשל ימי מילואים.

מטלות
סטודנט אשר נעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו ,יידחה מועד הגשת
המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה ,לפחות במספר הימים שבהם שירת במילואים.
בחינות
א .סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים ,זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד.
ב .סטודנט ששירת שירות מילואים של  10ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות ,או סטודנט
שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של  10ימי מילואים רצופים לפחות
או  21ימים במצטבר ,זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות ,במועד נוסף
בתום הסמסטר ,או בסמוך לו.
ג .מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן
לקראת הבחינה.
ד .בכל מקרה הסטודנט לא יהיה זכאי לגשת ליותר משני מועדים לכל בחינה.

היעדרות מבחינה או עבודה המהווה דרישה מוקדמת
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא
הגיש מטלה בקורס כאמור ,זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת
הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.
השלמת לימודים
המוסד יסייע לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד באמצעות מתן
הדרכה ,חונכות ,שיעורי עזר ,חומרי עזר או בכל דרך אחרת שיקבע המוסד .לשם כך ניתן לפנות
לראש מסלול או ראש החוג.
הארכת לימודים
סטודנט ששירת שרות מצטבר של  150ימי מילואים במהלך תקופת לימודיו התקנית זכאי להאריך את
לימודיו ב 2-סמסטרים ,מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
הדפסות וצילומים
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל 50 -צילומים או הדפסות של חומר לימודים
שהפסיד ,בעד כל יום שבו נעדר.
רישום לקורסים
סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים ,זכאי לרישום מוקדם לקורסים
בהתאם לנוהלי המוסד.
מלגות
התחשבות במלגות שניתנות מהמכללה.
סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות ) 1ש"ש( פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור
שירות מילואים של  14ימים לפחות בשנת לימודים .הדבר יעשה בתיאום עם רכז המילואים של המכללה.
*ניתן לקבל נקודת זכות אחת במהלך כל התואר

