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 כללי .1

מעבדות וסדנאות. תקנון זה קליניים,  לימודי הפרעות בתקשורת כוללים לימודים עיוניים,

באתר    מיםהמפורס אוניברסיטהה נילתקנו ספחנוחלקה מתייחס לצרכים ייחודיים למ

www.ariel.ac.il 

  

 הסטודנט וחיסונים בריאות .2

בהתאם לתכנית להתחסן –באחריותו ובמימונו  –על הסטודנט לדאוג בעצמו  חובה .2.1

משרד הבריאות ומתעדכנת מעת לעת. החיסונים יבוצעו  דייל החיסונים הנקבעת ע

 במרפאות החיסונים של משרד הבריאות או בקופות החולים.

הסטודנט יציג למזכירות המחלקה את האישור על קבלת החיסונים )טופס של משרד  .2.2

הקלינית, במועד המוקדם או עד היציאה להתנסות  הראשונהשנה ההבריאות( עד סוף 

 .השנייהבשנה נית להרשמה להכשרה קליהצגת אישור חיסונים מהווה תנאי  .ניהםימב

יבוצעו  –אם יידרשו חיסונים נוספים על ידי המוסד הרפואי בו מתקיימת ההתנסות  .2.3

באחריות  חילת ההתנסות במוסד זהחיסונים אלה על פי ההנחיות, לפני מועד ת

 הסטודנט ועל חשבונו.

עיכוב בהגשת האישורים יגרום לשיבוץ הסטודנט בשדה קליני בהתאם לקיים במועד  .2.4

באשר  העיכוב ביציאה להתנסות הקלינית הראשונה על כל השלכותי ייתכן .הגשתם

 התקדמות הסטודנט.ל

הנפשי של סטודנט, המחלקה במקרים בהם עולה ספק לגבי מצב בריאותו הגופני או  .2.5

את תוצאות בפניה ולהציג  י מומחיםט להיבדק על  ידרשאית לדרוש מהסטודנ

מצבו הבריאותי ל המחלקה תחליט על המשך לימודיו של הסטודנט בהתאם  .הבדיקה

 .תוארלהחובות את  יםהשלליכולתו ללעיסוק במקצוע או והתאמתו 

 

  נוכחות .3

במקרה של  .100%חובת הנוכחות היא  ובסדנאות תהכשרה קליניבבמעבדות,  ,בתצפיות

על הסטודנט להשלים את המפגשים כמוגדרת בתקנון תואר ראשון, עדרות מוצדקת יה

 .על פי החלטת המחלקה החסרים או לחזור על ההכשרה

 

  בהכשרה הקלינית לקבלת ציון עובר התנאים .4

 ;ההתנסותמפגשי נוכחות בכל  .4.1

ביצוע המטלות כפי שמפורטות בהנחיות הניתנות בתחילת הקורס, כולל הגשת דוחות,  .4.2

 ;מערכי טיפול ו/או תיק סיכום התנסות

 בהכשרה הקלינית בשנים  במקומות ההתנסות יםקבלת משוב חיובי מהמדריכ .4.3

 ;השלישית והרביעית
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ים. עלול להוביל להפסקת לימוד באחד ממקומות ההתנסות בהכשרה קלינית כישלון .4.4

ועדה תחליט והאם . המחלקתית , יובא המקרה בפני ועדת ההוראהכישלון במקרה של

על מתן הזדמנות נוספת במקום התנסות אחר, יחויב הסטודנט בתשלום נוסף עבור 

 התנסות זו. 

 

 תנאי מעבר משנה לשנה .5

"עובר" בכל אחת וציון , לפחות 75ממוצע ציונים של המעבר משנה לשנה מותנה ב .5.1

קורסים הנלמדים באותה שנת נכשל סטודנט בשני  .ההכשרה הקלינית מתקופות

ינו בפני ועדת הוראה. הוועדה תמליץ אם להפסיק את הלימודים או ייובא ענ, לימודים

. סיון בה ילמד רק שני קורסים אלהיבשנת נ לאפשר חזרה על אותם קורסים בהם נכשל

ף בשנה שלאחר מכן למחזור אם הסטודנט יעמוד בהצלחה בשנת הניסיון, יוכל להצטר

   מתחתיו.

בכפוף  יופסקו לימודיו   –או יותר בשנת לימודים אחת קורסים נכשל סטודנט בשלושה  .5.2

 . לשימוע

 

 התנהגות כללי .6

. לא יתאפשרו  המקצועמחויבים לכללי התנהגות אישית ומקצועית ההולמים את  הסטודנטים

ולם למרצים, הצוות הקליני והצוות הפרעות חוזרות בשיעורים, איחורים, דיבור בלתי ה

 ., וכל התנהלות שאינה מתאימה למטפל בהפרעות בתקשורתהמנהלי

 

 הפסקת לימודים ביוזמת המחלקה   .7

ועדת ההוראה זכאית בכל עת להפסיק את לימודיו של בנוסף לכתוב בתקנוני האוניברסיטה, 

 מהסיבות הבאות: )בכפוף לשימוע( הסטודנט

לו  וניתנה י התנהגות אישית ומקצועיתשאינו הולם כללסטודנט שהתנהג באופן  .7.1

 .בכתב על ידי המחלקה התראה

או את האנשים עמם /עלולה לסכן את עצמו והגופנית או הנפשית סטודנט שבריאותו  .7.2

  .וההכשרה הקליניתנדרש לבוא במגע במהלך התצפיות 

מדריכים ההקלינית ודיווחי ההכשרה מצא אי התאמה בתפקודו בתקופת יסטודנט שת .7.3

 יצביעו על אי התאמתו לעסוק במקצוע של קלינאי תקשורת.

 
 

 


