
  פקולטה למשפטים תלמידים מצטייניםנספח 

  

  רשימת הדיקן. א

ברשימת הדיקן  .ברשימת הדיקן יכללו תלמידים ותיקים המצטיינים בכל שנתון לימודים       

מתלמידי תוכנית  5%הלומדים תוכנית לימודים מלאה במספר שלא יעלה על יכללו תלמידים 

 ).במרכז האקדמי בשנה שלאחר מכןכולל תלמידים שלא ממשיכים לימודיהם (, הבוגר

)  לפי ההרכב שיפורט להלן( תלמידים הנכללים ברשימת הדיקן ממוצע הביניים השנתי של

  . או מסף גבוה יותר 90 ציוןמ יפול לא

  

  :אופן חישוב הממוצע לרשימת הדיקן. ב

  .ז בשיעורי חובה"נ 30לכל תלמיד יחושבו    :'שנה א    

    ז "נ 6 -ו חובההז בשיעורי "נ 34 :על פי הפירוט הבא ז"נ 40ו לכל תלמיד יחושב  : 'שנה ב

   .בקורסי בחירה

  ז "נ 10 -ו חובההז בשיעורי "נ 28:  על פי הפירוט הבא ז"נ 38לכל תלמיד יחושבו    :'שנה ג   

  .סמינריון/בקורסי בחירה

  ז "נ 2 -ו חובההז בשיעורי "נ 11:  על פי הפירוט הבא ז"נ 13לכל תלמיד יחושבו   :'שנה ד 

   .בקורסי בחירה

  ז על פי הפירוט "נ 37 לכל תלמיד יחושבו: בשנה שלישית' ד+'אקדמאים שלומדים את שנים ג 

ז בקורסי "נ 12 -ו) 'ז שנה ד"נ 11', ז שנה ג"נ 14( ז בשיעורי החובה"נ 25: הבא

  .סמינריון/בחירה

  :ומנהל עסקיםמשולב במשפטים לתואר  אופן חישוב הממוצע לרשימת הדיקן
   .ז"נ 40: 'שנה א
   .ז"נ 40 :'שנה ב
  .ז"נ 40:  'שנה ג

  
  

תלמיד שלא יהיה לו את מכסת הנקודות הנדרשת על פי ההרכב המפורט גם בחובה וגם  .ג

' שקיבל פטור מקורס חובה ומס' תלמיד שנה ד. לא יוכל להכלל ברשימת הדיקן, בבחירה

לא יכלל , קודות החובה הנדרש בשנה זוהנקודות שלו לחישוב הממוצע יפחת ממספר נ

  .ברשימת המצטיינים

  

תלמיד . לכל שנתון יחושבו במסגרת נקודות החובה רק קורסי חובה השייכים לאותה שנה .ד

מקצועות אלו לא יכללו בחישוב הממוצע לרשימת , שמשלים קורסי חובה משנים קודמות

 .הדיקן באותה שנה

חישוב הממוצע לרשימת דיקן . הינם מעוגלים, בגליון הציוניםהציונים הסופיים המופיעים        

  .יעשה על פי הציון המעוגל שמופיע בגליון הציונים

  

ציונים שינתנו או ישונו לאחר שפורסמה רשימת מצטיינים טנטטיבית על לוחות המודעות לא  .ה

 .יכללו בממוצע לחישוב הצטיינות

  



ציוני המועדים המיוחדים  .בלבד' ב -ו' הציונים לצורך שיקלול הממוצע יכללו רק את מועדי א .ו

  .לא יכללו בשום מקרה

  

 . חישוב ממוצע הציונים לרשימת הדיקן יעשה לכל השנתון ללא הפרדה למסלולים .ז 

  

ניהם תלמידים הלומדים תוכנית לימודים מלאה וממוצע ציו של 1% עד רשימת הדיקן תכלול .ח

על סמך לימודים אקדמאים קודמים ואינם , קבלו הכרה בקורסים אשר 90אינו נופל מציון 

בכל מקרה  .ז"נ 28לצורך חישוב הממוצע ילקחו בחשבון   .מגיעים למספר הנקודות הנדרש

הוא לא יוכל להיכלל ברשימת הדיקן במידה שממוצע ציוניו נופל מהציון הנמוך ביותר 

  .של אותו שנתון ברשימת הדיקן הרגילה

  

הממוצע עבורם , תלמידים שקיבלו הכרה בקורסים אך מגיעים למכסת הנקודות הנדרשת

  .יחושב על פי מכסת הנקודות הנדרשת בשנתון בו הם לומדים

       

באותה שנת לימוד יכנסו לרשימת הדיקן גם אם הם ' וד' אקדמאים שלומדים את שנה ג

וצע גבוה יותר מהציון הנמוך ביותר ברשימת הדיקן במידה וציונם הממ 5%-חורגים מעבר ל

  .'הרגילה של שנה ד

  

תלמידים הסבורים שהם . שמות המועמדים לרשימת הדיקן יפורסמו על גבי לוח המודעות .ט

זכאים להיכלל ברשימה ואינם מופיעים בה יפנו בכתב למזכירות תוך שבועיים מיום פרסום 

שפורסם ברשימה  תלמידיתכן כי . בית ואינה סופיתרשימה זו היא טנטטי. רשימת המועמדים

י "תלמידים שנכללו ברשימת הדיקן יקבלו תעודה חתומה ע. זו לא יכלל ברשימה הסופית

  .כן יצויין הדבר בגיליון הציונים. ושמותיהם יפורסמו על גבי לוח המודעות, הדיקן

  

י הדיקן בשנת הלימוד בה לא יכלל ברשימת מצטיינ, סטודנט שהורשע בביצוע עבירת משמעת .י

 .נעברה העבירה

  

 .סטודנט בשנתו האחרונה ללימודים לא יקבל מלגה כספית .יא

  

ממוצע של כל (לפחות  98שהשיג בלימודיו ציון , )'שעולה לשנה ב(' סטודנט למשפטים שנה א .יב

 50%יקבל מלגה מהמרכז האקדמי בשיעור של ) בגיליון הציונים' מקצועות החובה שנה שנה א

 .משכר הלימוד

 


