זכאות להיבחן במועד מיוחד
 .1מועד מיוחד יינתן לסטודנט אשר נבצר ממנו לגשת לאחד מהמועדים הקבועים לאור
הסיבות המפורטות לעיל:
א .אשפוז באחד מהמועדים .על הסטודנט להמציא תעודה רפואית המעידה על
אשפוזו .יש להגיש את התעודה הרפואית תוך שבוע מאחד ממועדי הבחינה
)אלא אם הסטודנט עדיין מאושפז) .הגשה מאוחרת לא תאפשר קביעת מועד
מיוחד.
ב .סטודנט אשר נבצר ממנו לגשת לאחד משני המועדים בשל שירות מילואים,
יינתנו התאמות על פי נספח א' לתקנון הסטודנטים "התאמות לסטודנטים
משרתי מילואים".
ג .הריון ולידה :יינתנו התאמות לסטודנטים/יות עקב טיפולי פוריות ,הריון ,לידה,
אימוץ או קבלת ילד למשמרות או אומנה על פי נספח ב' לתקנון הסטודנטים
"זכויות והטבות  -הריון ולידה".
ד .אבל מדרגה ראשונה בלבד ביום הבחינה או במהלך השבועיים טרם הבחינה.
ה .חגים ומועדים דתיים מוכרים של כלל הדתות.
ו .קיום שני מבחנים באותו היום ובאותה השעה.
ז .חתונת הסטודנט יום לפני הבחינה ,ביום הבחינה או למחרת מועד הבחינה.
 .2זכאות למועד מיוחד תאושר על ידי המזכירות האקדמית.
 .3הפנייה למזכירות האקדמית לבקשה למועד מיוחד הינה באחריות הסטודנט.
 .4אי קבלת המועד המיוחד משמעה הפסד הזכאות למועד זה ,רישום כישלון בקורס
והרשמה לקורס מחדש במועד הסמוך .עד לקיום המועד המיוחד יירשם בגיליון
הציונים סימול "לא נבחן".
 .5מסיבות טכניות רשאית המזכירות האקדמית לקיים את המועד המיוחד יחד עם
הבחינות השוטפות במועד הקרוב ביותר שמתקיים .במקרה זה לא יירשם כישלון
בקורס עד קיום הבחינה.
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טופס בקשה למועד מיוחד
שם משפחה

שם פרטי

שנה"ל

מספר זהות

מחלקה

שנה

א/ב/ג/ד

מספר קורס

מרצה

שם קורס

מועד א' התקיים בתאריך

/

/

נבחנתי

כן  /לא

ציון

מועד ב' התקיים בתאריך

/

/

נבחנתי

כן  /לא

ציון

נימוקי הבקשה
(נא נמק בקצרה וצרף את כל האישורים הרלוונטיים)

/
תאריך

/
חתימה

החלטת המנהל האקדמי
הבקשה אושרה  /לא אושרה

בנימוק:

/

/
תאריך

שם

חתימה

חשוב לדעת:
יש להגיש את הבקשה בתקופת הגשת הבקשות בלבד (הודעה תפורסם לפני פתיחת האפשרות להגשה) ,בצירוף כל האישורים
הרלוונטיים .בקשות שיוגשו באיחור לא יטופלו.

סטודנט שלא ניגש לבחינה ולא ביטל את הבקשה – ציונו בקורס אפס.

