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  – החוג לביולוגיה וסביבה, אוניברסיטת חיפה  –תקנון לימודים  

 קמפוס אורנים 

 * הכתוב מיועד לכל המגדרים

החוג לביולוגיה וסביבה שייך למחלקה להוראת המדעים, שהיא חלק מן הפקולטה למדעי הטבע של  

ליד קריית טבעון. תקנון   אוניברסיטת חיפה. החוג ממוקם בקמפוס המכללה האקדמית אורנים 

 הלימודים של החוג לביולוגיה וסביבה באורנים כפוף לתקנון אוניברסיטת חיפה ונוהג על פיו.  

 ע נוסף לסטודנטים הלומדים בחוג:  להלן מיד

 שכר לימוד  .1

 הרישום לתוכנית הלימודים מתבצע באוניברסיטת חיפה. שכר הלימוד משולם למכללת אורנים.

 מערכת השיעורים  .2

רישום מערכת השיעורים האישית יתקיים לאחר תשלום שכר הלימוד למכללת אורנים   .2.1

 וביצוע הסדר תשלומים.  

בעיקר קורסי חובה ומוקלדת על ידי המזכירות. בשנתון ג',    המערכת לשנתון א' וב' כוללת .2.2

רוב הקורסים הם בחירה, ועל כן הסטודנטים יוזמנו לימי ייעוץ לבניית מערכת השעות,  

 פי לוח זמנים שיפורסם מראש. על הסטודנטים להגיע לייעוץ בתאריך שנקבע להם.-על

בייעוץ, .2.3 להם  שאושרו  בקורסים  רק  להשתתף  רשאים  במערכת   סטודנטים  ושמצויים 

האישית שלהם. לא יהיה ניתן לגשת לבחינה בקורס שאינו רשום במערכת השעות האישית  

 של הסטודנט והקורס לא יזכה בנקודות זכות לתואר. 

כל   .2.4 של  במהלך השבועיים הראשונים  רק  האישית  במערכת השעות  שינויים  לערוך  ניתן 

 סמסטר. 

אי  .2.5 יוכלו להירשם לקורסים רק אם  זמנים במערכת השעות  סטודנטים  ביניהם חפיפת  ן 

 )כולל חפיפה חלקית(.  

הסטודנטים נדרשים להשלים את כל חובותיהם בקורסים המהווים דרישות קדם כתנאי   .2.6

 להרשמה לקורסים מתקדמים יותר.  

סטודנט המעוניין לחזור על קורס בו השתתף בשנים קודמות חייב להירשם מחדש לקורס   .2.7

א ניתן שתהיה חפיפה מלאה או חלקית בין שעות קורס זה  בעת הייעוץ ולהשתתף בו. ל 

 לשעות של כל קורס אחר במערכת של הסטודנט. 

 

   (תנאי מעבר שנה ללומדים במסלול המלא )מבנה המסלול המלא מפורט בתוכנית הלימודים .3

 סטודנט זכאי להתקדם לשנת הלימודים העוקבת רק אם עמד בתנאים הבאים: 

3.1. ( אחד. בקורס  לפחות( בכל אחד מהקורסים בשנה מסוימת למעט    56קיבל ציון "עובר" 

 במקרה של כישלון בקורס אחד, יחזור הסטודנט על הקורס בשנת הלימודים העוקבת.

 לפחות.    60הינו   נתונה ממוצע הציונים של כל הקורסים שהוא למד בשנה  .3.2
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הלימודים   .3.3 בשנת  הללו  הקורסים  על  לחזור  יידרש  קורסים  בשני  נכשל  אשר  סטודנט 

 העוקבת. בשנה זו לא יוכל ללמוד קורסים מתקדמים יותר.

רכז.ת סטודנט שצבר שני כישלונות או יותר בסמסטר א' יוזמן לשימוע עם ראש.ת החוג ו .3.4

 החוג, לשקילת המשך לימודיהם בחוג. 

במהלך שנה אקדמית אחת לא יוכל להמשיך בלימודיו  סטודנט שנכשל בשלושה קורסים   .3.5

 בחוג.  

בשנה   .3.6 בלבד,  אחת  פעם  הקורס  את  וללמוד  לחזור  יוכל  ציון  לשפר  המעוניין  סטודנט 

 עוקבות(. אותם ניתן לשפר בשנתיים ה )להוציא קורסי מתמטיקה ופיזיקההעוקבת בלבד 

שנתיים עוקבות, יופסקו לימודיו של הסטודנט בחוג  משך  בקורס בבמידה שסטודנט נכשל   .3.7

עד השלמת הקורס במוסד אקדמי מוכר אחר. על התלמיד להעביר לרכז.ת החוג את שם 

תואם  לכך שהקורס המבוקש  מוקדם  ולקבל אישור  של הקורס,  הסילבוס  ואת  המוסד 

המקביל הקורס  את  וברמתו  על    בהיקפו  הקורס,  סיום  עם  וסביבה.  לביולוגיה  בחוג 

את   למד  הוא  בו  המוסד  של  חותמת  עם  רשמי  אישור  החוג  לרכזת  להמציא  הסטודנט 

 ציון הקורס לא יחושב בממוצע הציונים.  הקורס, שבו מפורט שם הקורס והציון.

 

בתוכנית תנאי מעבר סמסטר ושנה ללומדים במסלול המפוצל )מבנה המסלול המפוצל מפורט   .4

 ( הלימודים

סטודנט במעמד של מפצל שנה א' אשר נכשל ביותר מקורס אחד בשנה זו )בסמסטר א' או  .4.1

 ב'( לא יוכל להמשיך בלימודיו בחוג.

סטודנט במעמד של מפצל שנה א' אשר ניכשל בקורס אחד בלבד בשנה זו )בסמסטר א' או   .4.2

בשנה העוקבת הסטודנט  ב'(, חייב לעבור בהצלחה את הקורס שנכשל בו בשנה העוקבת.  

יהיה במעמד אקדמי וכספי של "חוזר שנה א' ". במידה שהסטודנט נכשל בקורס גם בשנה  

  העוקבת, יופסקו לימודיו לאלתר.

 

 צרכים מיוחדיםסטודנטים בעלי  .5

סטודנטים עם צרכים מיוחדים )לקויות למידה, קשיי קשב וריכוז, קשיי למידה, לקויות   .5.1

ונפשיות   "פיזיות  יפנו למרכז התמיכה  לימודיות.  קשת ועוד(  והתאמות  " לסיוע באבחון 

להיעשו חייבת  לקשת  לפ  תהפניה  יגיעו  מקשת  שהאישורים  כדי  האפשר  ככל  ני  מוקדם 

 המטלות ולא בדיעבד. אישור שיתקבל בדיעבד לא יוכל רטרואקטיבית. 

  

 בחינות, עבודות וציונים .6

 כללי 

קבלת ציון סופי בקורס מותנה בהשלמת כל מטלות וחובות הקורס בציון עובר, במסגרת  .6.1

לוחות הזמנים שנקבעו על ידי המרצה. במידה ויש איחור בהגשת מטלה ניתן להגיש את 

ולמרצה שמורה הזכות  המטלה החסרה על מנת לקבל ציון סופי בקורס. המטלה תיבדק  

   להוריד ציון בשל האיחור. 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/keshet-center/pages/default.aspx
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קורס  .6.2 של המטלה    בכל  ציונה  לפחות.  אחת  עבודה(  או  )מבחן  עיונית מסכמת  יש מטלה 

לפחות   להיות  חייב  )אם   56המסכמת  בקורס  הציון  מרכיבי  יתר  שישתקללו  מנת  על 

 קיימים(. 

בקורס בו קיימות מטלות נוספות )כגון בחנים, תרגילים, עבודות( למבחן המסכם, יקבע  .6.3

ן הסופי בתחילת הקורס, ויפרסם  בסילבוס   המרצה את משקלן של המטלות השונות בציו

 את דרישות הקורס ומשקלן בציון.  

אך ורק על    'אם המטלה המסכמת היא מבחן המורכב מכמה חלקים, ניתן לגשת למועד ב .6.4

 כל חלקי המבחן. 

אם המטלה המסכמת היא עבודה, ניתן לשפר ציון על ידי חזרה על הקורס, והגשת עבודה  .6.5

 חדשה, בשנה עוקבת.  

בנוסף למטלה העיונית המסכמת, מסכם  בקורסים בהם יש מבחן מעבדה / מבחן מעשי   .6.6

 על מנת לעבור את הקורס.    56חייבים לקבל בו לפחות 

 ק על ידי מרכז התמיכה "קשת". התאמות מיוחדות בבחינות ומטלות ניתנות אך ור .6.7

 העתקה בבחינה או במטלה כלשהי אסורה בהחלט ותגרור תלונה לוועדת המשמעת.  .6.8

סטודנט עשוי להידרש להגן בעל פה על הגשת דו"ח, מבחן או עבודה שהגיש בפני מרצה  .6.9

 הקורס או בפני עוזרי הוראה מצוות הקורס 

 בחינות 

רשום .6.10 אשר  סטודנט  מסכמת  בבחינה  להיבחן  החובות    רשאי  כל  את  ומילא  בקורס 

 האקדמיים של הקורס אשר הוגדרו על ידי המרצה כתנאים להשתתפות בבחינה. 

ניתן לגשת לכל בחינה מסכמת פעמיים,  במועד א' ובמועד ב'. השתתפות בבחינה במועד  .6.11

א' אינה דורשת הרשמה מראש. סטודנט המעוניין להיבחן במועד ב' חייב להירשם בפורטל  

סטודנט שיגיע ללא הרשמה יבחן אבל ישלם הסטודנטים עד שלושה ימים לפני הבחינה.  

   קנס לפי תקנון אורנים.

למבחן  סטודנט .6.12 לפי  ,  שנרשם  קנס  ישלם  למבחן  הגיע  ולא  בזמן  הרשמתו  את  ביטל  לא 

 תקנון אורנים.  

 אין מועדי ב' למטלות במהלך הקורס )דו"חות מעבדה, בחני אמצע וכו'(.  .6.13

 הקובע לשם חישוב הציון הסופי בקורס.  הציון במועד האחרון של המבחן הוא הציון   .6.14

 הקובע. הוא  האחרון  הקורסבמקרה של קורס שנלמד פעמיים, ציון  .6.15

 משך הבחינה נקבע על ידי מרצה הקורס.  .6.16

 . חייב להביא את האישור לכל בחינה –סטודנט הזכאי להארכת זמן  .6.17

 . ולכבות כל מכשיר אלקטרוני ולהניחו בתיקעל הסטודנט, לחדר הבחינה,  הכניסהעם  .6.18

נייד, שעון חכם, החזקת מכשירים אלקטרוניים בכל מקום אחר בחדר הבחינה )כגון טלפון   .6.19

אוזניות, ומכשירים חכמים לסוגיהם(, גם אם הם כבויים, אסורה בהחלט וגוררת תלונה  

 ( 10.6)ראה סעיף   לוועדת משמעת

בפני   .6.20 להציג  החשוד  הסטודנט  של  חובתו  הבחינה,  בזמן  להעתקה  חשד  מתעורר  אם 

   המשגיח את הפריט המחשיד על פי דרישה.
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ממועד ההתחלה שלה. אחרי תחילת הבחינה יישארו  ניתן להיכנס לבחינה עד חצי שעה   .6.21

הנבחנים בחדר הבחינה במשך חצי שעה לפחות. לאחר מכן, ניתן לצאת  מחדר הבחינה  

 רק באישור מפורש של המרצה או המשגיח. 

סטודנט המבקש לצאת לשירותים יציין את זמן היציאה והחזרה בטופס ייעודי הנמצא  .6.22

 בידי המשגיחים.  

א לגשת לבחינה במועד א' ונכשל במועד ב', לא יהיה זכאי למועד בחינה  סטודנט שהחליט ל .6.23

 נוסף. 

ימי עבודה ממועד    14  -המרצה יעביר את תוצאות המבחן למזכירות המחלקה לא יאוחר מ  .6.24

 הבחינה. 

גבי  - או ב' ומחליט לא לכתוב את הבחינה, עליו לציין זאת על  'אם ניגש סטודנט למועד א .6.25

ניתן לוותר על בחינה תוך עשרים דקות מתחילתה. על התלמיד  המחברת )לכתוב "ויתור"(.  

 לעזוב את חדר הבחינה מיד אחרי הוויתור.  

יקבע     קורסה"ויתור" הינו שווה ערך להשתתפות במועד בחינה ומשמעותו היא שציון ה  .6.26

   ה זכאות למועד בחינה נוסף.נ. כמו כן, ויתור אינו מק על פי המועד הנוסף

בבחינה בתיאום    צוינובמקרה של אובדן מחברת בחינה, שלא באשמתו של הנבחן, ייקבע  .6.27

 עם מרצה הקורס ובאישור רכז.ת החוג באחת הדרכים הבאות:  

 בחינה חוזרת.   -

ובחינות   - )בחנים  קורס  באותו  הקיימים  הציון  של  האחרים  המרכיבים  שקלול 

 שהתקיימו במהלך הקורס, תרגילים, עבודות וכד'(. 

 י ממוצע הציונים של כל לימודיו באותו סמסטר או באותה שנה. פ-על -

 מועד בחינה מיוחד )"מועד ג'"(

תאריכי מועדי בחינה מיוחדים מפורסמים מראש ולא ניתנים לשינוי גם אם רק תלמיד   .6.28

   אחד זכאי להיבחן.

 מועד בחינה מיוחד יאושר במקרים הבאים:  .6.29

 הקריטריונים הבאים:שירות מילואים מקנה זכאות למועד מיוחד לפי  .6.29.1

 שירות מילואים ביום הבחינה עצמה.  -

של   - רצוף  מילואים  מעת    21שירות  שבועיים  תוך  המתקיימת  ובחינה  לפחות,  יום 

 השחרור משירות. 

 יום, ובחינה המתקיימת תוך שבוע מעת השחרור.    8 - 20שירות  מילואים רצוף של  -

 משלושת הימים שלפני הבחינה. ימים אשר חופף את אחד  2-8שירות מילואים של  -

 מחלה מקנה זכאות למועד מיוחד לפי הקריטריונים הבאים: .6.29.2

 סטודנט שהיה מאושפז ביום הבחינה.  -

 סטודנט שהיה חולה למעלה מחמישה ימים כולל יום הבחינה.   -

ידי   - על  ישלח אישורי מחלה החתומים  נוסף, הסטודנט  למועד  זכאות  כדי לקבל 

)לא   יתקבלו  רופא  לא  הסטודנט.  פורטל  דרך  אמת,  בזמן  שהונפקו  דיגיטלית( 

 אישורי מחלה רטרואקטיביים.

 סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות באותו יום זכאי למועד מיוחד.  :בחינות באותו יום .6.29.3
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 ערעורים 

 סטודנט המבקש לעיין במחברת הבחינה שלו, יהיה זכאי לעשות זאת בתיאום עם המרצה.  .6.30

ער על הציון שלו תוך עשרה ימים מפרסומו. הערעור יופנה בכתב למרצה סטודנט רשאי לער .6.31

 הקורס באמצעות מזכירות המחלקה או דרך הפורטל.  

בעקבות ערעור על הציון, הבחינה כולה תיבדק מחדש. הציון הסופי לאחר הבדיקה  \לאחר .6.32

 החוזרת עלול להיות נמוך מהציון המקורי. 

 דכנו את הסטודנט דרך הפורטל בציון המתוקן. לאחר הבדיקה רכז.ת החוג או המרצה יע .6.33

 החלטות המרצה בנוגע לערעורים הן סופיות. .6.34

 

 חזרה על קורס  .7

 ניתן לחזור על קורס תוך שנה בלבד מסיום הלימודים באותו הקורס.    .7.1

על הסטודנט להירשם מחדש לקורס ולמלא את כל חובות הקורס כולל מעבדות וסיורים,  .7.2

 .  בכתב ממרצה הקורסאישור פטור  אלא אם קיבל 

 במקרה של קורס שנלמד פעמיים, ציון הבחינה האחרון הוא הקובע.  .7.3

 

 בר" בקורס שנלמד במוסד אחר וקבלת ציון "ע .8

 י הקריטריונים הבאים: פטור על קורס שנלמד במוסד אחר יתקבל רק על פ

 הקורס נלמד בהיקף דומה לקורס שניתן בחוג לביולוגיה וסביבה.   .8.1

 לפחות.  70  הוא בקורסשהסטודנט קיבל הציון  .8.2

ואושרה על ידי מרצה הקורס עד סיום תקופת השינויים של המערכת   הבקשה לפטור הוגשה .8.3

 בתחילת הקורס. 

לא   .8.4 במוסדות אחרים  שנלמדו  בקורסים  למעט  הציונים  הציונים הסופי  יחושבו בממוצע 

אוניברסיטאיי בין  בקורסים  אוניברסיטאי    םהציונים  הבין  המכון  של  קורסים  )למשל 

 באילת(. 

הנהוג   .8.5 לחישוב  בהתאם  הינו  אוניברסיטאיים  בין  קורסים  של  זכות  נקודות  חישוב 

 באוניברסיטת חיפה.   

 

 חובת השתתפות בסיורים .9

הסטודנטים   .9.1 ועל  הקורס,  מחובות  כחלק  לימודי  סיור  ימי  כוללים  מסוימים  קורסים 

 להשתתף בהם. הסיורים מתקיימים במהלך ימי הלימודים וכן בחופשות ובימי שישי.  

לימודיהם.   .9.2 בו עד תום  בגין סיור שלא השתתפו  על הסטודנטים להשלים את חובותיהם 

 אר. השלמת חובות הסיורים היא תנאי לזכאות לתו

 חובה עליו להביא אישור מחלה/מילואים.  -סטודנט שנעדר מסיור   .9.3

חלופי  .9.4 סיור  לצאת  להידרש  עשוי  הסטודנט  מסיור,  היעדרות  מטלה    בעקבות  לבצע  או 

 חלופית. 
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 תקנון התנהגות, משמעת ואתיקה אקדמית  .10

החוג לביולוגיה וסביבה והנהלת אורנים מצפים מהבאים בשעריהם להתנהגות נאותה,  .10.1

לשמירה על אתיקה אקדמית נאותה בכל מהלך הלימודים, ליחס של כבוד לזולת ולשמירה 

להוראת  המחלקה  של  האקדמית  והאתיקה  המשמעת  ההתנהגות,  תקנון  הרכוש.  על 

 המדעים באורנים כפוף לתקנון אוניברסיטת חיפה ונוהג על פיו. 

 ג, ומרכז.ת החוג.  לחוג לביולוגיה וסביבה וועדת משמעת המורכבת משלושה ממרצי החו .10.2

 חוגית. המשמעת  הסטודנט שנחשד בהעתקה או בהתנהגות שאינה הולמת יוזמן לוועדת   .10.3

 הסטודנטים. אגודתסטודנט המופנה לוועדת המשמעת זכאי להביא איתו נציג של  .10.4

שהסטודנט חרג מהקוד האתי המצופה, תישלל זכותו    ת המשמעתועדו תמצא  במידה ש .10.5

 להשתתף בקורס "עבודת גמר "בשנה ג'.

 א פסילת הקורס. ו העונש המינימלי של העתקה בבחינה המסכמת ה .10.6

 . בנוסף, החלטות הועדה יתייחסו לגופו של כל מקרה .10.7

 

 תנאים לקבלת תואר  .11

 הבאים:סטודנט יהיו זכאי לקבלת תואר בוגר אם יתמלאו כל התנאים 

 לפחות.  60ממוצע הציונים של כל הקורסים שלו עומד על  .11.1

הלימודיות .11.2 חובותיו  כל  את  השלים  )בציון  ו  הסטודנט  בהצלחה  כל    56עבר  את  ומעלה( 

 . הקורסים

 הדרושות להשלמת התואר. נקודות זכות  157מינימום של הסטודנט צבר  .11.3

 

 

החוג לביולוגיה וסביבה מאחל לבאים בשעריו 

 .מהנים ומעניינים לימודים

 בהצלחה! 

 

 


