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 הנדון: עדכון נהלים של הוועדה לתואר שני
 
 

 לסטודנטים שלום,
 

 מהוועדה לתואר שני. לאחרונה קיבלנו נוהל מעודכן
 תוקף החל מהשנה הנוכחית.הנוהל נכנס ל

 
 :הנוהללהלן עיקרי 

 
 נוהלי הגשת עבודות לתואר שני באיחור

 א"ל. המרצה חייב להקפיד על שליחת אישור על קבלת העבודה. עבודות יש להגיש למרצה בדו1
 לתלמיד ולמזכירות המחלקה. לחלופין, העבודה תוגש דרך המודל ויתקבל אישור קבלה

 באמצעות המודל.
 חודשים מתום הקורס. 8 -. יש להגיש עבודות לא יאוחר מ2
 סיום הקורס. במקרה כזה. בנסיבות מיוחדות ניתן להגיש עבודה באיחור תוך שנה לכל היותר מ3

 יש להוסיף נימוקים ומסמכים לפי הצורך )מילואים, בעיות בריאות, לידה וכו'(. יש לצרף אישור
 מודפס מפורט של המרצה.

 . כל האמור לעיל יחול על קורסים שנלמדו משנת הלימודים תשע"ז.4
 ך תשלום שכ"ל.. אין בזמנים האמורים כדי לפטור מלוח הזמנים הקבוע בתקנון שכ"ל לצור5
 

 שני לתואר ותזה בחינות ,בעבודות ציון תיקוני
 .בתזה ציון תיקוני יתקבלו לא. 1
 .בחינות במדור הוזן שהציון לאחר בעבודה ציון תיקון יאושר לא. 2
 

 שני לתואר השלמה קורסי
 על תחול לא זאת חובה .שני לתואר הראשונה השנה במהלך ההשלמה קורסי את להשלים חובה 1.

 .המחלקה של הקדם קורסי פירוט פי על ,קדם בקורסי התלויים השלמה קורסי
 מערכת .ההשלמה קורסי תנאי בוצע לא עוד כל השנייה בשנה מערכת ךלערו יהיה ניתן לא 2.

 .אלה קורסים במועד סיימו שלא סטודנטים בפני חסומה תהיה הרישום
 להיבחן חייבים 'א במועדי ההשלמה בקורסי הנדרש ציונים בממוצע יעמדו שלא סטודנטים3.

 .ציון לשפר מנת על ,'ב במועד
 
 

 בברכה,
 

 ראש המחלקה לגאוגרפיה וסביבה נסקי,לפרופ' איתמר 
 גב' מוריה מדר, מרכזת המחלקה

 

 


