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 2017 ינואר ב"ה,
 ו"תשעלשנה"ל לתואר ראשון ורקטור דיקן  מצטייני

 )רשימה לא סופית( 
 אל:  ציבור הסטודנטים

 
מפורסמת באתר  ו"תשעבשנה"ל בתואר ראשון  םמצטייניהשל הסטודנטים  זמניתהרשימה ה :לידיעתכם

  ./tuad.biu.ac.ilhttp://sמנהל הסטודנטים בכתובת: 
עד צריכים להיכלל ברשימה ואינם נמצאים בה, מוזמנים להגיש ערעור בכתב  הםסטודנטים שסבורים כי 

"ל בדוא, מנכ"ל סטודנטיםאריה ארזי, סהערעור נא לשלוח אל: (. את 17/2/17) שבט, תשע"ז כ"אלתאריך 
ערעורים שיוגשו לאחר  .03–7384009או לפקס שמספרו ,  dirstuad.office@mail.biu.ac.ilלכתובת: 

 לא יובאו לדיון.  "להנתאריך ה
כיון שהרשימה כוללת את שלושת האחוזים העליונים בכל מחלקה הרי שערעורים  :לתשומת לבכם

 ת.שיתקבלו יכולים לגרום להוצאה של תלמידים המופיעים ברשימה הזמני
 

 לאחר בדיקת כל הערעורים תפורסם רשימה סופית עם שמות הסטודנטים.
 
 ה:רשימהלהלן הקריטריונים לפיהם הוכנה  

 . מי ברשימה:א
 .ו"תשע הרשומים במחלקה לתואר ראשון בשנת הלימודיםסטודנטים  .1
 שלושת האחוזים העיליים של התלמידים המצטיינים בכל מחלקה  ובכל פקולטה. .2

יה וביה"ס יפרט לתלמידי המגמה לאופטומטר ג ללימודיהם לתואר,-בשנים אמניין מן הסטודנטים  .3
 להנדסה שייכללו גם בשנה ד' ללימודיהם.

לדוגמא: מי שהיה  בשנת ההצטיינות למסלול לימודים מלא לתואר ראשון, ומיםסטודנטים שהיו רש .4
 מה.רשום רק למקצוע ראשי, רק למשני, רק ללימודים כלליים לא ייכלל  ברשי

 נקודות זכות אקדמיות 16בשנת ההצטיינות לקורסים המקנים לפחות  סטודנטים שהיו רשומים .5
בקורסים אלה )קורסים שיש בהם ציון "עובר" לא ייכללו  מספרייםציונים  ווקיבל בתואר הראשון

מכסת  נקודות זכות יהיו במחלקה שבה נבדקת ההצטיינות. 6לפחות , מתוכם השעות( 16במכסת 
  ו חלה גם על סטודנטים הפטורים מלימודי יסוד ביהדות.שעות ז

ורסים שנלמדו בשנת ההצטיינות. לא יילקחו בחשבון בספירת נקודות הזכות יילקחו בחשבון רק ק .6
 עקב בחינות במועדים מיוחדים. הסטודנט רשום להםקורסים ש

 :לקביעת המצטייניםהממוצע ב. 

כל  הקורסים בהממוצע לקביעת המצטיינים מחושב על סמך לימודיו של הסטודנט בשנת ההצטיינות  .7
)למעט אנגלית, הבעה  , כולל קורסים עודפים* וקורסי קיץלתואר ראשון בלבדשלמד, בכל המחלקות 

 ושנת השלמה לחשבונאים(. תעודת הוראה, עברית

 בהיקף כלשהו,: משפטים מורחב + כלכלה סטודנט שלמד יותר ממסלול שלם אחד לתואר לדוגמא .8
 קורסים במסלול שלם אחד המוביל לתוארלהגיש בקשה להתחשב בממוצע הציונים של  ביוזמתויוכל 

 .ולא לקחת בחשבון את הלימודים הנוספים

 .88 -ממוצע הציונים של הסטודנט לא יהיה נמוך מ .9

ות שווה ואין משמעות לסדר בו הם במקרה שלמצטיינים ברשימה ממוצע ציונים זהה, דרגת ההצטיינ .10
 מופיעים.

 הערות

בה הוא  מחלקה שונות יחשב כמצטיין באותה מחלקותסטודנט הלומד שני מקצועות ראשיים בשתי  .א
 לומד בשנת ההצטיינות את מכסת השעות הגדולה יותר.

בקביעת ההצטיינות לא יילקחו בחשבון שיקולים שאינם חלק מרשימת הקריטריונים. המחויבות  .ב
 שלנו לשקיפות אינה מאפשרת התחשבות בגורמים אישיים כגון: מצב כלכלי, בריאותי, משפחתי וכו'.

 
 בחירת מצטייני רקטור

 העילית מתוך רשימת המצטיינים תוגדר כמצטייני רקטור .1

 , אא"כ מכסת המצטיינים תאפשר מספר גדול יותר.בכל מחלקה מצטיין רקטור אחדבד"כ יוקצה  .2

, פרט לפקולטה למשפטים שבה הראשון 95 –צטיין רקטור לא יהיה נמוך מ ממוצע הציונים של מ .3
 מבין המצטיינים יוגדר כמצטיין רקטור.

 קן.ישאר הסטודנטים המצטיינים יוכרזו כמצטייני ד .4

 רקטור.ה מי שהפסיק את לימודיו, או הקפיאם לא ייכלל בין מצטייני .5
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