תקנון המחלקה לניהול מערכות בריאות

נוהל פנייה למזכירות המחלקה:
באפשרותך מספר אפשרויות בהם תוכל לפנות למחלקה:
 .1פניה בשעות הקבלה בימים א' עד ה' ,בין השעות  10:00-12:00ו.14:00-16:00 -
 .2פניה ממוחשבות במערכת הפניות /http://www.ariel.ac.il/projects/Tzmm :
 .3פנייה באמצעות  E-mailלמחלקה:
גב' נטלי גלם -רכזת סטודנטים בכירה natalyge@ariel.ac.il
גב' אוקסנה סטרשנוב  -רכזת סטודנטים oksanast@ariel.ac.il
גב' נדיה איסגולוב  -רכזת סטודנטים nadiash@ariel.ac.il

 .4טלפון 03-906-6661 :מענה טלפוני בין השעות  8:30-10:00ו13:00-14:00 -
פקס074-7233042 -


פנייה שלא נעשית בצורה מכובדת לא תיענה.

תכנית הלימודים
נוהל בניית מערכת שעות
באחריות הסטודנט לבנות את מערכת השעות השנתית ,הרישום לקורסים מתבצע דרך אתר האינטרנט של
אוניברסיטת אריאל בשומרון .www.ariel.ac.il
מחובתך לעיין ולהדפיס את תוכנית הלימודים הרלוונטית לך לפי מסלול הלימודים,
 מסלול אחיות הכולל :אחיות מוסמכות ,פרמדיקים ,טכנולוגים רפואיים.
 מסלול כלליים :בוגרי י"ב ויתר המקצועות הפרא-רפואיים.
בטרם תתחיל בתהליך בניית מערכת השעות (מצ"ב מערכת שעות) .עליך להיכנס לקישור הבא ולבחור
את השנה הרלוונטית ומחזור לימודים.
/http://www.ariel.ac.il/healthmanagement

 .1ע"מ לבצע רישום לקורסים עליך להיכנס למערכת המידע האישי ,
הקלד מס' תעודת זהות  +קוד אישי (המצוין במכתב הקבלה).
https://meyda.ariel.ac.il/michlol3/StudentPortalWap/Pt_login.aspx
.2
.3
.4
.5

הכנס ל"רישום לקורסים" – במסך בצד ימין למעלה יופיעו תחומי הלימוד שלך.
לחץ על "קורסי חובה" שם תוכל לעיין ברשימת קורסי החובה ולחפש את הקורסים שעליך להירשם אליהם לפי
תוכנית הלימודים שהדפסת.
על מנת להירשם לקורס עליך ללחוץ על "רישום לקורס" המופיע במסך בצד שמאל למטה ,כך גם לגבי קורסי
בחירה ,קורסי מורשת ישראל ,אנגלית והבעה עברית.
ביטול קורס – אם ברצונך לבטל קורס אליו כבר נרשמת ,עליך ללחוץ על הקורס המופיע בלוח השעות השבועי
שלך ולאחר מכן ללחוץ על הלחצן "בטל הרשמה" (מופיע בצד שמאל בחלק התחתון של המסך).


המחלקה רשאית לשנות קורסים \ שמות מרצים ,גם לאחר בנית המערכת



מחובתך כסטודנט\ית להוציא הדפסה מעודכנת בסמוך לתחילת הלימודים.



באחריותך לוודא כי הנך רשום לכל הקורסים לפי המערכת המובנת שמפורסמת באתר.

תקופת השינויים
תקופת השינויים הינה תקופה המוגדרת על ידי רשויות האוניברסיטה ,בתאריכים מסוימים בהם ניתן לבצע שינויים
במערכת השעות על בסיס מקום פנוי בקורסים בלבד( .את השינויים יש לבצע באמצעות אתר האינטרנט בשירותי מידע
אישי)
המחלקה לא תאפשר לבצע שינויים במערכת לאחר התקופה שהוגדרה לכך.
*ניתן לחפש קורסים על פי שם קורס /שם מרצה (הקישור למנוע חיפוש מופיע בכרטיסך האישי).
תאריכי תקופת הרישום מפורסמים באתר האוניברסיטה.
נוהל הפסקת לימודים \ הקפאת לימודים
כל סטודנט המעוניין לבטל \ להקפיא את לימודיו מסיבה כל שהיא ,חייב להודיע על כך למחלקה במכתב בו תצוין סיבת
הפרישה\ הקפאה ותאריך הפרישה\ הקפאה.

פטורים
נוהל הגשת פטורים
תזמון בקשת הפטור -ניתן יהיה להגיש בקשות לפטורים מקורסים של לימודי עבר של מועמדים לפני תחילת לימודי
התואר ובמהלך החודש הראשון ללימודים בסמסטר א' בשנה הראשונה לתואר.
תזמון מיוחד לבקשת פטור -סטודנט שעבר קורס במסגרת אחרת מלימודיו באוניברסיטת אריאל  ,ועבר את הקורס
במהלך לימודיו לתואר באוניברסיטת אריאל ,והוא מעוניין שיכירו בו לצורך לימודיו ,ניתן יהיה לבקש פטור לכך בחודש
הראשון של סמסטר א' בשנים ב ,ו -ג של התואר ,אך ורק עבור קורסים שנלקחו בשנה הקודמת.
כדי להגיש בקשה לפטור על הסטודנט למלא טופס בקשה לפטור ולצרף את המסמכים הבאים:
. 1סילבוס הקורס ממוסד אקדמי מוכר הכולל היקף שעות הקורס הנלמד (למען הסר ספק  ,היקף השעות חייב להיות
זהה או גדול מסך שעות הקורס הנלמד במחלקה).
.2גיליון ציונים -ציון מעבר של הקורס עבורו מבוקש הפטור יהיה  70ומעלה
טופס הבקשה מועבר לראש המחלקה לקבלת החלטה.
סה"כ מספר הפטורים אשר סטודנט יכול לקבל הוא עד  30נ"ז .פטורים לאוכלוסיות מיוחדות  ,כגון :אחיות מוסמכות,
פרמדיקים ,טכנולוגים רפואיים מופיעים באתר המחלקה וניתנים אוטומטית בהצגת דיפלומה /תעודה רלוונטיים.
מורשת ישראל
פטור חלקי מלימודי מורשת ישראל ,ניתן לקבל על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר\ לימודים במסגרת
אקדמית להכשרת מורים \ לימודים בישיבה על תיכונית .יש להגיש בקשה מסודרת כולל גיליון ציונים לצורך בדיקת
הזכאות לפטור.
הבעה עברית
קורס הבעה עברית הינו קורס חובה בביה"ס למדעי הבריאות ,שאינו נכלל במניין נקודות הזכות לתואר .מטרתו לשפר
את כושר ההבעה בכתב של הסטודנטים ,להעניק כלים ומיומנויות בהבנת טקסט ,ניסוח תיקני ,סיכום חומר וכתיבת
עבודה ,הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור מהבעה עברית.
שים לב!! סטודנט לא יוכל לעבור לשנה ב' ,אלא אם כן עמד בתנאי הפטור בהבעה עברית.
 .1תנאי פטור בהבעה עברית:
 .1סטודנטים בעלי ציון  76ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה ,בבי"ס ששפת ההוראה
בו היא עברית ( 2יחידות).
 .2סטודנטים בעלי ציון  70ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה בבי"ס ששפת ההוראה
בו היא עברית (  3יחידות ומעלה).

 .3סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית במסגרת לימודיהם לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר,
בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה ,או  4שעות סמסטריאליות ,וקיבלו ציון  60ומעלה ( בכפוף
להצגת סילבוס הקורס).
 .4סטודנטים שלמדו אוריינות אקדמית במכינה הייעודית במרכז האוניברסיטאי אריאל והשיגו ציון 80
ומעלה.
 .5סטודנטים שלמדו כתיבה אקדמית/מדעית במכינות קדם אקדמיות (שלא במסלול בגרות) במוסדות
אקדמיים מוכרים אחרים ,והשיגו ציון  80ומעלה ( .בכפוף להצגת סילבוס הקורס).
 .6סטודנטים שהגיעו לרמת פטור בקורס עברית במסגרת מכינה לעולים במוסד אקדמי מוכר.
 .7סטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה עברית באוניברסיטת אריאל בשומרון (ציון עובר
.)66
 .8אחות מוסמכת ,פרמדיק או טכנולוג רפואי שלמד במוסד מוכר ישראלי.
הגשת בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים :על סטודנט המעוניין להגיש בקשה לפטור בהבעה עברית
למלא טופס בקשת פטורים ולצרף את כל האישורים הרלוונטיים .על הסטודנט להעביר את הבקשה למחלקה.

אנגלית
קבלת פטור במקצוע האנגלית הוא תנאי הכרחי לקבלת תואר ראשון ,לכן הנך נדרש לשבץ לימודי אנגלית בהתאם
לרמתך החל מהסמסטר הראשון ללימודיך (.שים לב כי סטודנט אשר לא יגיע לרמת פטור באנגלית לא יורשה להירשם
לסמינריון ולעבודת גמר).
השיבוץ ללימודי אנגלית יעשה על סמך הציון באנגלית במבחן הפסיכומטרי או על פי מבחן אמי"ר /אמיר"ם.
חובה להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ב' ללימודים.
אי הגעה לרמת פטור באנגלית אינה מאפשרת זכאות לתואר.
תנאי מעבר לשנת הלימודים הבאה
סטודנט שנה א' שמסיים שני סמסטרים ראשונים בממוצע ציונים  55-65יקבל מכתב "אזהרה" ועדכון של מעמדו
האקדמי לסטטוס של "לא מן המניין" .במעמד זה יהיה הסטודנט רשאי להמשיך ללמוד סמסטר אחד בלבד ומערכת
השעות שלו תוגבל לעד  20נ"ז .מעמדו האקדמי ייבדק וייקבע מחדש לאחר סיום תקופת מועדי ב' של הסמסטר
שאושר לו ועל פי הציונים שהשיג במהלך לימודיו.עליו להשיג ציון ממוצע מצטבר של לפחות  65כדי לחזור למעמד "מן
המניין".
סטודנט שמסיים שני סמסטרים ראשונים של לימודים בממוצע ציונים הנמוך מ 55 -או שנמצא במצב "אזהרה"
והממוצע המצטבר שלו בסוף הסמסטר הינו מתחת ל 65 -או שהוא צבר כישלון חוזר בקורס חובה יקבל מכתב "אזהרה

חמורה" ויעודכן מעמדו האקדמי לסטטוס של "לא מן המניין" .במעמד זה יהיה הסטודנט רשאי להמשיך ללמוד סמסטר
אחד בלבד ומערכת השעות תוגבל לעד  15נ"ז .אם הסטודנט נכשל בפחות משלושה קורסים באותה שנה ,יותר לו
להירשם גם לקורסי המשך אך עדיין קיימת עליו מגבלה של  15נ"ז .סטודנט שנכשל בשלושה קורסים ומעלה יוכל
להירשם אך ורק לקורסים בהם נכשל .מעמדו האקדמי ייבדק וייקבע מחדש לאחר סיום תקופת מועדי ב' של הסמסטר
שאושר לו ועל פי הציונים שהשיג במהלך לימודיו .עליו להשיג ציון ממוצע מצטבר של לפחות  65כדי לחזור למעמד "מן
המניין".

סטודנט יקבל מכתב "הפסקת לימודים אקדמית" על רקע הסיבות הבאות:
.1
.2
.3
.4
.5

נמצא במצב אקדמי "אזהרה חמורה" בסמסטר /בשנה הקודמת והממוצע המצטבר /הסימסטריאלי נמוך מ-
.65
נמצא במעמד אקדמי "אזהרה חמורה" בסמסטר הקודם ולא נרשם בסמסטר העוקב.
נכשל בשני רישומים בקורס חובה או ברישום שלישי אם וועדת הוראה התירה לו ללמוד את הקורס בשלישית.
לא עמד בדרישות המחלקה כפי שנקבע בנהלים הפנימיים של המחלקה.
נמצא בכפוף להחלטות ועדות משמעת או ועדות ערעורים.

כל האמור לעיל נכון גם לסטודנטים בשנה ב' ו -ג של לימודיהם.

רישום למועד ב' -החל משנת הלימודים תשע"ה ,חלה חובה על כל סטודנט המבקש להבחן במועד ב' להירשם
באמצעות אתר מידע אישי ללא קשר לתוצאות של מועד א' ( נכשל ,לא נבחן ,משפר ציון).
הרישום למועד ב' מתבצע באמצעות שירות המידע האישי לא יאוחר מ 5-ימים לפני מועד הבחינה! את הרישום למועד
ב' ניתן לבטל עד  5ימים לפני הבחינה .סטודנט שלא יירשם למועד ב' דרך שירות המידע
האישי לא יופיע ברשימות אגף הבחינות ולא יוכל להיבחן! לתשומת ליבך  ,סטודנט שנרשם למועד ב' ולא התייצב
למבחן מבלי שביטל את רישומו במערכת בזמן ,יחויב בדמי טיפול כפי שייקבע מעת לעת .שאר ההנחיות נמצאות
בתקנון מדור בחינות.
כמו כן ,במידע האישי ניתן להתעדכן בלוח הבחינות ,שעות הבחינות ,כיתות ועוד.

מועדים נוספים -סטודנט שלא ניגש לבחינה במועד א' או ב' וברשותו אישור שעומד
בתקנון מדור מעמד הסטודנט ,עליו להגיש בקשה בתקופת ההגשות דרך המידע האישי.
http://www.ariel.ac.il/studentsservices/status/additional-special-exam-dates/eligibility

שירות דואר אלקטרוני
- Office365הינה חבילת שירותים מקוונים של מיקרוסופט המוצעים בחינם ,ולכל החיים לסטודנטים של
האוניברסיטה .תיבת הדואר האלקטרוני כוללת גם לוח שנה ואנשי קשר.
פרטים נוספים ודרכי התחברות בקישור המצורף
http://www.ariel.ac.il/studentsservices/email-students

הודעות SMS
חשוב להירשם לקבלת שירות זה על מנת שתוכל להתעדכן באופן מיידי במידע שוטף מהאוניברסיטה.
אם נרשמת ואינך מקבל את הודעות ה sms -אנא צור קשר בטלפון .03-9508191

 יש לציין כי בכל מקרה תקנון האוניברסיטה הוא המחייב.

בהצלחה בלימודים
צוות המחלקה לניהול מערכות בריאות

