תקנון ביה"ס לחברה ואמנויות -הקריה האקדמית אונו
לסטודנטים הלומדים לתואר שני בטיפול באמנויות
שנת הלימודים תש"פ (אוקטובר )1029
לסטודנטים שלום רב,
ברוכים הבאים ללימודים בביה"ס לחברה ואמנויות – הקריה האקדמית אונו.
במטרה לאזן בין צורכי הסטודנט לקהילת ביה"ס ,מוצגת להלן תמצית מערכת הכללים והנהלים,
המפרטת מידע בסיסי בנוגע לכללים והנחיות שעל פיהן אמורים הסטודנטים ואנשי הצוות לפעול.
תקנון הלימודים המלא נמצא באתר הקריה האקדמית אונו.
הצוות המנהלי עומד לרשותכם במתן תמיכה ועזרה הדרושים כדי להתמקד בחוויה הסטודנטיאלית
ולסייע בפתרון בעיות אישיות ,חברתיות וכלכליות .ההנהלה וצוותה ,עושים את המרב על מנת
לאפשר לכם הסטודנטים ללמוד ולחוות את התהליכים הכרוכים בלימודים בסביבה אסתטית ,נקייה
ומאובזרת בכלים ובחומרים הנדרשים .שיתוף פעולה יעזור לכולנו.

בכבוד רב,
הנהלת בית הספר

*כל האמור בתקנון זה מתייחס בכבוד לשני המינים כאחד

 .1נהלים אקדמיים:
א .תהליך הקבלה
תהליך הקבלה כולל מספר שלבים :הרשמה ללימודים ,הצגת האישורים והמסמכים הנדרשים וראיון
קבלה .עם קבלתו של המועמד ללימודים ולאחר הסדר תשלום המקדמה בגין שכר הלימוד ,יהפוך
המועמד לסטודנט ותיקו יועבר למזכירות האקדמית .לתשומת לבכם ,השלמת כל תנאי הקבלה
לרבות קורסי הקדם עד ליום פתיחת שנת הלימודים הינה תנאי מחייב.

ב .נוכחות והיעדרות
בשל אופי הלימודים הייחודי בו מרבית הקורסים נלמדים במתכונת של כיתות קטנות /סדנאות /קורסי
סטודיו ,ההשתתפות בכל השיעורים והפעילויות הינה חובה .פירוט נהלי איחורים והיעדרויות ,בתקנון
המלא של בית הספר לחברה ואמנויות  -אונו.

ג .הגשת עבודות
במהלך הסמסטר נדרשים הסטודנטים להגשת תרגילים /עבודות אמצע .הכללים החלים על עבודות
אלה מוגדרים על ידי מרצה הקורס ויימסרו לסטודנטים במהלך הקורס.
עבודת סיום הקורס הינה חובה בכל הקורסים בהם היא מוגדרת ומשקלה בציון הסופי מפורט
בסילבוס הקורס .מועד ההגשה יימסר לסטודנטים על ידי המרצה ועל הסטודנטים להגיש עבודה זו
לא יאוחר ממועד זה.
עבודת הסיום תימסר באחת משתי גרסאות ,על פי הנחיית מרצה הקורס:
 .2גירסה אלקטרונית  -אותה יגיש הסטודנט בתיבת הגשה ייעודית ,באתר הקורס.
 .1גירסה מודפסת -תועבר למזכירת החוג.
 .3על הסטודנט לשמור עותק אלקטרוני של כל עבודה שיגיש למקרה ויידרש לכך.

ד .בחינות
על מנת להיות זכאי להיבחן בבחינה המסכמת על הסטודנט:
 .2למלא את כל החובות שהוגדרו בקורס במהלך הסמסטר.
 .1להסדיר חובותיו הכספיים למכללה

הבחינה הינה חובה בכל הקורסים בהם היא מוגדרת ומשקלה בציון הסופי מפורט בסילבוס הקורס.
כל סטודנט זכאי להיבחן בשני מועדים (מועד א' ומועד ב') בסמסטר בו נלמד הקורס .מועד ג' יאושר
לזכאים ,בהתאם לחוק זכויות הסטודנט.
יש להקפיד הקפדה מלאה על שמירת כללי ההתנהגות בעת מבחן .במקרה של הפרת כללים יובא
הסטודנט לבירור בפני ועדת משמעת (פירוט בתקנון המלא).

ה .ציונים
ציוני המבחנים יפורסמו עד שלושה שבועות מיום הבחינה.
ציוני העבודות יפורסמו עד חודש לאחר מועד ההגשה של העבודה.
ציון עובר בקורס הינו ציון  00ומעלה .סטודנט שנכשל בקורס חייב לחזור עליו בתשלום .שכ"ל בגין
קורס חוזר הינו  00%משכר הלימוד המלא.
ערעור על ציון
סטודנט רשאי לערער על ציון שקיבל עד שבועיים מיום פרסומו.
פירוט נהלי ערעור על ציון נמצא בתקנון המלא של בית הספר לחברה ואמנויות  -אונו.
במידה והסטודנט זכאי לערער ,באפשרותו לבקש לעיין בבחינה בנוכחות מזכירת החוג ובמידה
וירצה ,הוא רשאי לבקש בדיקה מחודשת.
מחברות הבחינה נסרקות ונשמרות במכללה עד תום הסמסטר העוקב.
ניתן לערער על ציון בקורס במקרה בו תהליך מתן הציון אינו תואם זה שרשום בסילבוס הקורס.
לא ניתן לערער על ציון או לשפר ציונים לאחר סיום הלימודים וקבלת התעודה.

.2שכר לימוד:
תקנון שכר הלימוד המלא נמצא באתר בית הספר ובו מפורטים ההסדרים הכספיים :חובות וזיכויים.

.3נהלים כלליים:
א .יש לשמור על הסדר והניקיון ועל הציוד והמכשירים החשמליים .כמו כן ,אין לחבר מכשירים
חשמליים ביתיים לנקודות החשמל בכיתות ,למעט מחשבים ניידים וטלפונים סלולאריים.
ב .לסטודנטים מוענקת האפשרות להשתמש בחומרי אמנות רבים ומגוונים .הסטודנטים נדרשים
להקפיד לאסוף בתום השיעורים את חומרי האמנות לארונות למיכלים ולקופסאות המיועדים לכך.
למותר לציין כי אין להוציא ו/או לעשות כל שימוש בחומרי האמנות מחוץ לכיתות הסטודיו.
ג .אין לאכול ולשתות בחדרי הכיתות ,בספריה ובאולמות.
ד .העישון אסור בהחלט בתוך המבנה!

 .4לידיעתכם:
א .בכדי לשמור על כללי האתיקה הנהוגים במוסדות אקדמיים ,אין לפנות לסגל המרצים לצורך טיפול
 /הדרכה  /ייעוץ אישי אשר אינו קשור ללימודים עד שנתיים מתום הלימודים.
ב .בכדי לאפשר מהלך תקין של השיעורים הנלמדים במכללה ,אין להכניס תינוקות לשיעורים.
אני מאשר בזאת כי קראתי את תקציר תקנון בית הספר לחברה ואמנויות  -אונו לשנה"ל 1029-1010
ואת המידע הנוסף המופיע במסמך זה ואני מסכים לאמור בהם.
כמו כן ,ידוע לי כי ב  21/01/20המל"ג אישר איחוד אקדמי של המכללה עם הקריה האקדמית אונו,
במסגרתו כל התלמידים החדשים יהיו תלמידי אונו ,אשר עד ספטמבר  1012ילמדו בקמפוס בנתניה.
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