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  :חובות ונהלים אקדמיים 

   :נוכחות בשיעורים

שלוש היעדרויות . נוכחות התלמידים בכל קורסי החוג היא חובה

חיסורים מחמת שירות . ת ביטול השתתפות התלמיד בקורסומחייב בסמסטר

 .מילואים או מחלה מחייבים הצגת אישור

   :מועדי הגשת עבודות בכתב

סים "בפרו, בכתב בקורסיםות ועבודהתלמידים חייבים בהגשת תרגילים 

  .ובסמינרים השונים

, תלמיד אשר לא יגישו את העבודה עד המועד שנקבע לכך ולא קיבל ארכה

כל הארכה היא אקדמית בלבד ". לא השלים חובותיו "-ידווח לו סימול  

  .וגוררת תשלום שכר לימוד בהתאם לתקנות שכר הלימוד של האוניברסיטה

תק אחד אך ורק למזכירות החוג בו נלמד את העבודות יש למסור בעו

ומזכירות החוג תעביר את , לצורכי רישום ודיווח מועד ההגשה, הקורס

  .ס וסמינריונים יש להגיש בשני עותקים" עבודות פרו.העבודות למורים

אין . התלמיד ישמור בידיו עותק מהעבודה. כל העבודות יוגשו מודפסות

ו מאותו סוג לאותו מורה או ליותר להגיש שתי עבודות זהות או דומות א

  .ממורה אחד

  :השתתפות בהפקות מחוץ לחוג

בהפקות תיאטרון מחוץ לחוג בכל תפקיד המתכוונים להשתתף סטודנטים 

  .שהוא חייבים ליידע את ראש החוג ולקבל ממנו אישור

  :תנאי מעבר משנה לשנה

  .ים לפחות בכל הקורס70   לשנה הוא ציון משוקלל תנאי המעבר משנה
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 :מועדי הגשת עבודות

   :עבודות שאינן סמינריוניות

   בהתאם להנחיית המרצה ולא - ' עבודות בקורסים בסמסטר א �

  ' יאוחר מהיום הראשון של סמסטר ב

  

   בהתאם להנחיית המרצה ולא -' עבודות בקורסים בסמסטר ב �

  של שנת הלימודים העוקבת ' יאוחר מהיום הראשון של סמסטר א

  : עבודות סמינריוניות 

  'עד היום האחרון של סמסטר ב: 'עבודות סמינריוניות של סמסטר א �

עד היום הראשון של שנת : 'בודות סמינריוניות של סמסטר בע �

   *הלימודים העוקבת

עבודות סמינריוניות ושאינן סמינריונית , שימו לב, וסמוכי גמר' תלמידי שנה ג* 

 יחייבו רישום לאוניברסיטה –ל העוקבת " שנהשיוגשו לאחר היום הראשון של

  : ראו לעיל את התקנון. ותשלום

תלמיד שהשלים את חובות השמיעה וטרם הגיש עבודות או כל "

חובה אחרת לצורך קבלת התואר צריך להירשם כתלמיד ולשלם 

גם , ל הבאה"ל השנתי אם לא יגישן עד תחילת שנה" משכה10%

    ).95מ "ע, א"שנתון תשע" (וחרתאם קיבל אישור אקדמי להגשה מא

בשני עותקים סמינריון יוגשו למזכירות החוג / ס "עבודות פרו*  

  מודפסים

   :סיום לימודים

 ותלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים יפנ

  .למזכירות החוג לשם סיכום תיקם האישי

 
    

 
  


