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מועד חריג


בקשה למועד מיוחד יגיש הסטודנט עפ"י נהלי המכינה האוניברסיטאית ,כפי שיפורסם במערכת
ה.MOODEL
עם פרסום הציון האחרון של מועד ב' יפורסמו תאריכי הגשת טפסי מועד חריג ,תאריך ראשון עד
תאריך אחרון להגשת מועד חריג .אחרי תאריך אחרון לא יתקבלו טפסי מועד חריג.
את טפסי מועד חריג ניתן להוריד מאתר המכינה האוניברסיטאית ,או לקחת במזכירות המכינה בה
לומד הסטודנט.
את הטפסים המלאים בצירוף האישורים המתאימים יש להעביר למזכירות המכינה בה לומד
הסטודנט.
ועדת מועד חריג תתכנס עד  10ימי עבודה מתאריך אחרון שפורסם להגשת הטפסים.
הגשת טפסי מועד חריג  -נהלים
חובה למלא את כל הסעיפים בטופס בקשה למועד חריג בצורה ברורה ומלאה .הועדה לא תקבל ולא
תדון בטפסי לא מלאים (ללא מידע על מועד א' ומועד ב' כולל תאריכים וציון)
חובה להוסיף בטופס בקשה למועד חריג נימוק ,גם באם הוגשו אישורים מכל סוג
חובה לחתום על צד ב' של הטופס ,בו מופיעה התחייבות לתשלום קנס במקרה של אי הגעה למועד
חריג שתואם.
חובה לחתום על צד ב' של הטופס בו התחייבות שלא להגיש בקשה נוספת למועד חריג על מועד
חריג שכבר אושר.
ציון מועד חריג הוא הציון הקובע בקורס
סטודנט שנבחן באחד מבין המועדים או בשניהם (מועד א' ומועד ב') וקיבל ציון עובר ,אינו זכאי
למועד חריג
אישור למועד מיוחד יינתן רק לתלמיד אשר נבצר ממנו לגשת לאחד משני מועדי הבחינה (א' ,ב')
בשל אחת מהסיבות הבאות (בהצגת אישור רלוונטי בלבד) :אשפוז בבי"ח ,שירות מילואים ,אבל על
קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד ,לידה או אישור חריג בהתאם להחלטת ועדה פנימית.
לא יתקבלו אישורי מחלה שאינם מעידים על חוסר יכולת ממשית להעדר מהבחינה .האישורים
חייבים להכיל מידע מדויק על אי יכולת התלמיד/ה להשתתף בבחינה.
תלמיד אשר יעדר ממועד א' וגם ממועד ב' ,שלא מן הסיבות המוזכרות לעיל ,אינו זכאי למועד מיוחד.
מועד חריג בזמן צום הרמאדן – עפ"י נוהל רמאדן ,כפי שפורסם ע"י לשכת הרקטור ,רק סטודנט
שמועד א' או מועד ב' שלו נפל בתקופת צום הרמאדן או החג עצמו וניגש למבחן באחד המועדים
בתקופת צום הראמדן או בחג עצמו ,יהיה זכאי למועד חריג .לא אף סטודנט אחר.
סטודנטים אשר אחד ממועדי הבחינה התקיים עד יומיים לפני הבחינה הפסיכומטרית ,וניגש לפחות
לאחד המועדים ,ורק בצירוף אישור השתתפות בבחינה הפסיכומטרית ,יוכלו להגיש בקשה למועד
חריג.



תלמיד אשר אושר לו מועד חריג ,ולא יופיע למועד חריג ,ללא הודעה של שבוע מראש ,יחויב ב – 100
 ₪קנס.
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