
 נוהל פטורים 

  

הקורסים בשנה א' ללימודי הרפואה הינם באוריינטציה קלינית ולכן יינתנו פטורים במקרים חריגים בלבד 

 ,ועל בסיס קורסים שנלמדו בפקולטות לרפואה בישראל בלבד. 

  להלן פירוט הנהלים:

 על מנת לקבל פטור מקורס יש לעמוד בקריטריונים הבאים :   

סילבוס מלא של הקורס בו מתבקש הפטור, כולל מס' הקורס, שנת הלימודים על הסטודנט להציג  .1

 והמרצים הרשומים בסילבוס. 

 על הסטודנט להציג מסמכים מקוריים, חתומים ע"י המחלקה/ביה"ס בהם למד את הקורס  .2

על הקורס בגינו מוגשת הבקשה לפטור להיות חופף בצורה מלאה לקורס בו מבוקש הפטור. האישור  .3

מלאה יינתן על ידי רכז הקורס בו נדרש הפטור. רכז הקורס יוכל להתנות את קבלת הפטור  לחפיפה

 בעמידה בבחינת פטור . 

על כל הקורסים לגביהם מוגשת בקשה לפטור להיות מפורטים על גבי "טבלת פטורים" באקסל  .4

 המצורפת לנוהל. 

 ם קליניים . כל בקשה תידון ע"י ראש הקורס הרלוונטי וסגן הדיקן ללימודים קד .5

 לפחות.  80הציון הנדרש לצורך קבלת פטור הינו  .6

 שנים מסיום הקורס.  5בקשה לפטור תובא לדיון רק אם עברו פחות מ  .7

 את הבקשות לפטור ניתן להגיש עד לתחילת שנת הלימודים, לא יתקבלו בקשות לאחר מכן.  .8

  ,נוירואנטומיה וגנטיקה רפואית.אין להגיש בקשות לפטורים בקורסים הבאים: אנטומיה ,אמבריולוגיה  .9

ניתן להגיש בקשה לפטור חלקי באימונולוגיה קלינית לסטודנטים שלמדו רק קורס כללי באימונולוגיה, 

אך הפטור שיינתן יהיה חלקי ויאפשר פטור מנוכחות בקורס בלבד בחלק הראשון של הקורס 

והלאה(.  6-7הפטור לא מקנה היעדרות מהחלק השני של הקורס )מפגשים  )אימונולוגיה בסיסית(.

בנוסף על סטודנט שקיבל פטור, להיבחן בבחינה בסיום הקורס על כל החומר הנלמד בקורס ולעבור את 

 הבחינה בציון הנדרש.

 אין אפשרות לערער על החלטה שהתקבלה.  .10

+ גיליון PDF) בקובץ 1יבדקו בקשות לפטורים אשר כוללות את הסילבוס המפורט (מוזכר בסעיף .11

 ציונים. 

 ציון על בסיס פטור ללא בחינת פטור, לא ייכלל בשקלול ציון הגמר.  .12

ימודים שלא תפחת משני שליש מתכנית הלימודים מותנית בהשלמת מכסת ל MDהזכאות לתואר  .13

 בביה"ס לרפואה. השעות והציונים שבגינם ניתנו פטורים לא ייכללו במניין. 

סטודנט שקיבל פטור מקורסים על בסיס לימודים קודמים, לא יוכל להשתתף בקורסים אחרים עם  .14

 תלמידי השנים המתקדמות יותר. 

 בלבד. ניתן להגיש פטורים לשנה הראשונה  .15

  

  םפטורי תבקש סופטמצורף: 
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