תקנון מילואים -סטודנט המרכז האקדמי שלם.
על פי הוראות צה''ל ,ניתן לזמן סטודנט לשירות מילואים עד  21ימים בשנה .
המרכז האקדמי שלם יסייע בכל מה שניתן על מנת להקל על הסטודנט/ית היוצא למילואים למשך
תקופה זו .
נהלים ,זכויות והטבות :
סטודנט המקבל זימון למילואים יודיע למנהל האקדמי  academic.dep@shalem.ac.ilעל יציאתו
לשירות מילואים לפחות  14יום לפני מועד צאתו למילואים ויציג צו מילואים .
קורסים:


סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת המילואים ,ללא הגבלה(בהתאם לחוק) ,ולא ייפגעו
זכויותיו בשל כך ,לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינה ,להגשת עבודות
ומטלות נוספות של הקורס .
שירות מילואים לא יפגע ברישום לקורסים.
סטודנט שנאלץ עקב שירות מילואים להפסיק לימודים בקורס מסוים במהלך הסמסטר ,יוכל
להתחיל ללמוד את הקורסים של הסמסטר העוקב תוך התחייבות להשלים את חובותיו
הלימודיות מהקורס שהפסיד תוך חודש ימים .
סטודנט ששירת מילואים של  10ימים ומעלה ,במהלך הסמסטר ,יהיה זכאי לעזרה מרבית
מסגל הקורס בהשלמת החומר ובמידת הצורך תינתן לו האפשרות להגיש פעם נוספת את
מטלות הקורס ו/או להבחן פעם נוספת .
שירות מילואים במהלך הסמסטר אינו נחשב כחיסור במסגרת החיסורים המותרים בסמסטר








מטלות :


סטודנט אשר נעדר בשל מילואים במועד שנקבע להגשת עבודה  /מטלה או בסמוך לו ,יידחה
מועד הגשת העבודה  /מטלה בהתאם להחלטת מרצה הקורס ובתיאום עם המנהל האקדמי :
academic.dep@shalem.ac.il
בחינות :סטודנט אשר נעדר מבחינה בשל שירות מילואים ,זכאי להבחן במועד נוסף אחר עבור
כל מועד שהפסיד.
סטודנט אשר שירת  10ימי מילואים רצופים או  21ימי מילואים ומעלה (מצטבר (במהלך
הסמסטר ,זכאי להבחן בכל קורס שהיה אמור להבחן בו בתקופת הבחינות ,במועד נוסף בתום
הסמסטר או בסמוך לו .בכל מקרה יהיה זכאי הסטודנט לשני מועדים בלבד בכל קורס .




השלמת שיעורים  /חומרי לימוד :


המרכז האקדמי שלם יסייע לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים בהשלמת חומר הלימוד
שהפסיד באמצעות מתן הדרכה ,חונכות ,שיעורי עזר ,חומרי עזר ועוד.
מרצה הקורס יעשה כל מאמץ על מנת לסייע לסטודנט בהשלמת חומרי הלימוד שהפסיד
בזמן שירות המילואים .



ספרייה:


סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות
שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה ,בתקופה הסמוכה לשירות המילואים
בהתאם לנוהלי המוסד .



צילום חומרי לימוד :סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל50 -
צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד ,בעד כל יום שנעדר .

