
 
 

 

 . זכאות לתעודת בוגר* בהצטיינות ובהצטיינות יתרה 

 

סופי  הגמר  ה ציון  תינתן לסטודנטים ש סטודנטים המסיימים את לימודיהם לתואר  ל : זכאות לתעודת בוגר בהצטיינות  הצטיינות 

לפחות )ממוצע משוקלל על סמך הציונים של כל הקורסים הנדרשים על פי תכנית הלימודים לתואר ראשון    92הנו  לתואר  שלהם 

 במתכונת דו חוגית במוסד(.  

 ות לקבלת תואר בהצטיינות.  אזכשוללות עבירות משמעת חמורות כגון הונאה או הרחקה זמנית מלימודים 

זה ובכלל  לתואר,  חובותיהם  את  סיימו  שלא  לתאריך    סטודנטים  עד  בקורסים  חובותיהם  סיימו  ולא  סיום  מטלות  הגישו  לא 

ת  וסמינריוני  ות עבוד  ,שלא באישור הוועדה לענייני תלמידים ( 14.8.2020 )קרי, לאחר התאריך הגישו באיחור  או \, ו  31.7.2020

 , לא יהיו זכאים לקבלת תואר בוגר בהצטיינות.  רחבת ו עבודת גמר מ\

 

ה  \, שהינו הדיסציפלינריותתכניות הת, בכל אחת משתי \ית אחד \תוענק לסטודנטעודת בוגר בהצטיינות יתרה  ת: הצטיינות יתרה 

)ממוצע משוקלל על סמך הציונים של כל הקורסים הנדרשים על פי תכנית הלימודים    ת ציון הגמר הסופי הגבוה ביותר לתואר\בעל 

 באותה תכנית.  לתואר ראשון במתכונת דו חוגית במוסד( מקרב התלמידים 

 ה בציון הסף המינימלי לקבלת תעודת בוגר בהצטיינות.   \זאת, בתנאי שעמד 

 

לפחות )ממוצע משוקלל על סמך הציונים של כל הקורסים הנדרשים    95בנוסף, סטודנטים אשר ציון הגמר הסופי שלהם לתואר הינו  

 זכאים לקבלת תואר בוגר בהצטיינות יתרה.   על פי תכנית הלימודים לתואר ראשון במתכונת דו חוגית במוסד(, יהיו

 

 זכאות לקבלת תואר בהצטיינות יתרה.  שוללות עבירות משמעת חמורות כגון הונאה או הרחקה זמנית מלימודים 

זה   ובכלל  לתואר,  חובותיהם  את  סיימו  שלא  לתאריך  סטודנטים  עד  בקורסים  חובותיהם  סיימו  ולא  סיום  מטלות  הגישו  לא 

ת  וסמינריוני  ות עבוד( שלא באישור הוועדה לענייני תלמידים,  14.8.2020הגישו באיחור )קרי, לאחר התאריך  ו א\, ו  31.7.2020

 .  יתרה  , לא יהיו זכאים לקבלת תואר בוגר בהצטיינות עבודת גמר מורחבת \

 

  ובהצטיינות בהצטיינותבוגר   הלימודים לתואר  לסיום   המידה   אמות  את שנה   בכל   לשנות  רשאיות הרשויות האקדמיות של המוסד 

 . יתרה

 של הרשויות האקדמיות במוסד.   אישור  טעונה אלא  אוטומטית  איננה יתרה   בהצטיינות או   בהצטיינותבוגר    תואר לקבלת  הזכאות

 

 

 

 
הענקת אישור זכאות לתואר, גיליון ציונים סופי לתואר ותעודת גמר לתואר בוגר במתכונת דו חוגית, מותנית בעמידה בכל החובות  *

המנהל  מזכירות  האקדמיים הנדרשים בתוכנית הלימודים לתואר, ובהגשת בקשה רשמית לקבלת אישור זכאות לתואר באמצעות  
 האקדמי במוסד. 

 


