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 על בסיס לימודים לא אקדמייםפטור  תבקשטופס 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :הנחיות להגשת הבקשה
 :לצרףלבקשה יש  .1

 (נאמן למקור)גיליון ציונים מאושר בחותמת המוסד  -
 סילבוס של הקורס בעברו הינך מעוניין לקבל את הפטור -
 ה המעידה על סיום לימודיםתעוד -

פתיחת לפני  שבועיים עדהבקשה יש להגיש את  .2 
 .למתאמת המחלקה אליה אתה משויך רהסמסט

יש להגיש את כל הבקשות לגבי כל הקורסים  .3
 .במהלך התואר יחדיו

 
 :למילוי על ידי הסטודנט

  טלפון   שם פרטי           שם משפחה

                

 ד/ ג / ב / א  שנה   מחלקה           מספר זהות

 

 :אבקש לאשר פטור מקורס

 
                   

תחום   תחום  רסמספר קו
 משני

השנה   שם קורס 
האקדמית בה 
 נלמד הקורס

 
 

 ז"נ 

 :הקורס הנלמד המשמש בסיס לבקשה
 
 

         

מספר הקורס הנלמד 
 המשמש בסיס לפטור

השנה בה נלמד   המוסד בו נלמד הקורס  שם הקורס הנלמד המשמש כבסיס לפטור 
הקורס המשמש 

 כבסיס לפטור

 ציון 

 
 

/      /   

 החתימ  תאריך

 
 :לשימוש משרדי

 :למילוי מרצה הקורס

 לפטור את הסטודנט מהקורס בתנאי שיוכיח את ידיעותיו במבחן מקדים 

 לא לפטור את הסטודנט מלימוד הקורס   לפטור את הסטודנט מלימוד הקורס :  לאחר המבחן

 לפטור את הסטודנט מלימוד הקורס 

 לא לפטור את הסטודנט מלימוד הקורס 

 

     / /     

 חתימה  שם המרצה  תאריך

 
 :למילוי ראש המחלקה

 לפטור את הסטודנט מהקורס בתנאי שיוכיח את ידיעותיו במבחן מקדים 

 לא לפטור את הסטודנט מלימוד הקורס   לפטור את הסטודנט מלימוד הקורס :  לאחר המבחן

 לפטור את הסטודנט מלימוד הקורס 

 הקורס לא לפטור את הסטודנט מלימוד 

 

/      /     

 חתימה  שם  תאריך

 

 :חשוב לדעת

 לא תתאפשר הענקת פטור על בסיס לימודים לא . הלומד לתואר ראשון, רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסים רק סטודנט מן המנין
 .אקדמיים במסגרת לימודים לתואר שני

 ן פטור אפשרי רק למי שסיים את הלימודים הלא אקדמיים וקיבל תעודהמת. 

  חייב לחפוף לתוכן והיקף הקורס שנלמד, תוכן והיקף הקורס עבורו מבוקש פטור. ז"נ 30מתן פטור בהיקף מקסימלי של. 

  מייםויותר לפני מועד תחילת הלימודים האקד שש שניםלא ינתן פטור בעבור לימודים לא אקדמיים שנלמדו. 

 לפני הגשת הבקשה יש לעיין בסילבוס הקורס. 


