תקנון הלימודים – מסלול לימודי  LL.Mעם וללא תזה
תקנון הלימודים מתעדכן מעת לעת באתר המרכז .על הסטודנטים לעקוב אחר השינויים.
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התקנון
א.

תקנון הלימודים מסדיר את מסגרת הלימודים במרכז הבינתחומי ,והוא נועד להבהיר את הזכויות
והחובות של הסטודנטים בכל הנוגע ללימודיהם במרכז.

ב.

תקנון לימודים זה אושר על -ידי מוסדות המרכז הבינתחומי ,והם מוסמכים לשנותו מעת לעת .הודעה על
שינויים תתפרסם ותובא לידיעת הסטודנטים .ראש תכנית המוסמך רשאי ,במקרים מיוחדים ,לאשר
סטיות מן התקנון.

תקופת הלימודים
א.

משך הלימודים המתוכנן לתואר "מוסמך במשפטים בהתמחות משפט עסקי/כללי" הוא ארבעה
סמסטרים .ההסדר לסטודנטים במסלול המואץ שהצטרפו לתכנית בשנה שלישית בתואר הראשון מופיע
בסעיף  4להלן.

ב.

הלימודים יתקיימו בעיקר בימי שלישי אחה"צ וערב ובימי שישי.

ג.

תקופת הלימודים ותכנית הלימודים כפופים לאישורי המוסדות השונים המאשרים את תכניות הלימודים
במרכז הבינתחומי ,ועשויים להשתנות בהתאם להנחיותיהם.

מקצועות הלימוד
א.

במהלך הלימודים יצברו הסטודנטים  32שעות סמסטריאליות (סטודנטים במסלול המחקרי יצברו 28
שעות סמסטריאליות) ,מתוכן לפחות  18שעות סמסטריאליות "לימודי ההתמחות" (קורסי הליבה
המיועדים רק לתלמידים בתואר השני) כל סטודנט ילמד לפחות בשני סמינריונים התמחותיים של  4שעות
סמסטריאליות כל אחד .סך לימודי הקורסים המשפטיים יהיה לפחות  20ש"ס.

ב.

על הסטודנטים ללמוד בשנה הראשונה ללימודיהם לפחות  4ש"ס בסמסטר הראשון ללימודיהם ולפחות
 10ש"ס בשני הסמסטרים הראשונים ללימודיהם .ההסדר לסטודנטים במסלול המואץ שהצטרפו לתכנית
בשנה שלישית בתואר הראשון מופיע בסעיף  4להלן.

ג.

בשום מקרה אין לכלול בתכנית הלימודים קורס שהוראתו מתקיימת ,כולה או חלקה ,במועד שבו
מתקיימת הוראה של קורס אחר הנכלל בתכנית הלימודים של הסטודנט .בעת הכנת תכנית הלימודים ,על
הסטודנט לעמוד במועדים הקבועים לעבודות ולבחינות בכל המקצועות גם אם אלו קרובים/חופפים זה
לזה.

ד.

קורסי בחירה שאינם מלימודי ההתמחות ניתן לבחור אך ורק כאלה אשר נלמדים ע"י מרצים הנמנים עם
הסגל האקדמי הבכיר של מוסד מוכר להשכלה גבוהה (מדרגת מרצה) שהם בעלי תואר שלישי.

ה.

לפחות שני שלישים מכלל נקודות הזכות הדרושים לתואר ( 22נקודות זכות לכל סטודנט) יילמדו ע"י סגל
אקדמי קבוע במרכז הבינתחומי .בשנה"ל הראשונה לתואר יהיה ניתן ללמוד עד  4ש"ס עם מרצים
חיצוניים.

ו.

בנוסף לאמור בסעיף א' ,על הסטודנט לבחור  10שעות לימוד בקורסים בעלי זיקה לתחום ההתמחות.

ז.

סטודנט רשאי לכלול בתכנית הלימודים שלו יותר קורסי בחירה מהנדרש (בהתאם לאפשרויות) ועד שני
קורסים בתואר ללא חיוב שכר לימוד .במקרה כזה ,ייכללו כל הקורסים ,כולל אלו שמעל לנדרש ,בחישוב
הממוצע ,אלא אם יודיע הסטודנט אחרת בכתב למנהל התכנית.

ח.

רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות מוקדמות .סטודנט שנרשם בניגוד לכלל זה לא יחשב רישומו וכן
לא יחשב ציונו לכל דב ר ועניין ,אלא אם קיבל אישור מוקדם מראש התכנית באמצעות מנהל התכנית.

ט.

ביטול רישום לקורס יעשה במהלך השבוע הראשון של כל סמסטר בלבד.
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י.

המרכז רשאי לא לקיים קורס בחירה אם בחרו בו פחות מ 30-סטודנטים ,קורס בחירה התמחותי אם בחרו
בו פחות מ 30-סטודנטים וכן לא לקיים סמינריון אם בחרו בו פחות מ 10-סטודנטים .לסטודנטים שבוטלו
רישומם כאמור ,תינתן אפשרות לבחור קורס בחירה או סמינריון אחר באותו סמסטר.

יא.

סטודנט אינו רשאי ללמוד קורס זהה או דומה לקורס שלמד בעבר .

יב.

במידת הצורך רשאי המרכז לקיים שיעורי השלמה בקורסים לא במועדים הרגילים.

סטודנטים במסלול המחקרי
א.

סטודנטים מתבקשים להודיע על חפצם לעשות תואר שני מחקרי לא יאוחר מתחילת שנת לימודיהם
השנייה בלימודי המוסמך .סטודנטים במסלול המואץ יודיעו עד לתחילת שנת לימודיהם הראשונה בתכנית
[שנה חמישית ללימודים במרכז].

ב.

ההחלטה על אישור מועמדות למסלול המחקרי תהיה בסמכותה של וועדת התואר השני .ההחלטה יכול
שתהיה לאשר מועמדותו של סטודנט פלוני ,שלא לאשר אותה ,או לדחות את ההחלטה הסופית למועד
מאוחר יותר שיודע לסטודנט.

ג.

על עבודת המחקר להיות מוגשת לא יאוחר משלוש שנים ממועד תחילת הלימודים לתואר שני.

ד.

סטודנט לתואר שני מחקרי יוכל לבקש להאריך את משך לימודיו בתקופה שעד שנת לימודים אחת ,כלומר
למשך כולל של ארבע שנות לימודים.

ה.

סטודנט אשר לא עמד בלוח הזמנים ,יופסקו לימודיו ומי שקיבל מלגה מלאה ,יחויב בהחזרתה.

ו.

במקרים חריגים ,יוכל ראש התכנית לאשר שנת לימודים חמישית .במקרה כזה יחויב הסטודנט בתשלום
של .₪ 2000

ז.

עבודת המחקר תוגש בשני עותקים ,מודפסת בלבד ,לרכזת התואר ובנוסף תשלח למרצה המנחה ולמנהל
התכנית בדואר אלקטרוני .כמו כן יש להפקיד עותק דיגיטאלי של העבודה בספריית המרכז .לאחר
הבדיקה יוחזר עותק אחד לסטודנט עם הערות וציון .חובה על הסטודנט לשמור בידיו עותק מהעבודה כפי
שהוגשה.

ח.

עבודת התזה של הסטודנטים תיבחן על ידי לא פחות משלושה בוחנים – כולם בדרגת מרצה בכיר ומעלה.
לפחות שניים מהבוחנים יהיו חברי סגל במוסדות אחרים להשכלה גבוהה הפעילים בתחום המחקר,
כשלפחות אחד מהם חבר סגל באוניברסיטה.

ט.

אין אפשרות ערעור על עבודת התזה.

י.

סטודנטים שיודיעו על חפצם לבטל את הרשמתם לתואר השני המחקרי ,וכן סטודנטים שנרשמו לתואר
השני המחקרי אך לא עמדו בלוח הזמנים הנקוב בסעיף ג' לעיל ,הרשמתם תבוטל ויהיו זכאים לתואר השני
שאינו מחקרי אם עמדו בכל הדרישות של תואר זה ובתנאי שישלימו  4ש"ס נוספים לתואר כך שסך השעות
הסמסטריאליות שיילמדו בתכנית המוסמך יעמוד על  32ש"ס כנדרש בלימודי המוסמך ללא תזה.

יא.

סטודנט המעוניין להירשם למסלול המחקרי לאחר שסיים תואר שני ,וקיבל את תעודת התואר השני ,יוכל
להגיש בקשה להירשם עד שנה מיום קבלת התואר ,יום טקס הבוגרים .עלות התואר המחקרי לאחר סגירת
התואר ,יהיה ,בנוסף לתשלום על התואר ,כמחצית מהעלות של התואר השני כולו ללא הנחות או מלגות.
נתון זה מתעדכן בתקנון שכ"ל.

נוהל העברת מידע לסטודנטים
הודעו ת לסטודנטים יפורסמו בדואר האלקטרוני ,במסרונים לטלפונים הניידים באופן תדיר ובלוח המודעות
הווירטואלי של התכנית באתר המרכז .באחריות הסטודנט להתעדכן באופן שוטף בהודעות ע"י בדיקה של תא
הדואר שניפק המרכז ולעדכן מספר טלפון נייד במנהל התכנית .כל הודעה המופצת בדוא"ל ו/או הודעה
המתפרסמת באתרי הקורסים הינה הודעה המחייבת את הסטודנטים.
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נוהל נוכחות סטודנטים בשיעורים ,תרגילים וסמינריונים
א.

( ) 1סטודנט חייב להיות נוכח בכל מפגש (שיעור ,תרגיל או סמינריון) אשר נקבע לו במסגרת תכנית
הלימודים .סעיף זה חל גם על מפגשי לימוד הנקבעים שלא במסגרת ימי הלימוד הרגילים.
( )2סטודנט אשר מטעמים בלתי מוצדקים אינו משתתף במפגש כלשהו בשיעור בו נבדקת נוכחות אישית
או בתרגיל בכמות העולה על היעדרות אחת בשיעור של ש"ס ( 1בהתאמה העולה על פעמיים בשיעור של 2
ש"ס וכן הלאה) מסך השיעורים שנלמדו בקורס במשך כל שנת הלימודים – לא יהיה רשאי לגשת לבחינת
המעבר בקורס או לקבל ציון בו ,ויהא עליו ללמוד את הקורס מחדש על כל המשתמע מכך.
לעניין סעיף זה ,טעם מוצדק להיעדרות הינו :שירות מילואים פעיל ,אשפוז ,אבל ,לידה ,נישואין של
הסטודנט ,יום בו נבחן הסטודנט במועד ב' ו ג' עד לשעת סיום הבחינה.
( )3בנוסף על נוכחות פיזית בכיתה ,חייבים הסטודנטים לקרוא את החומר הביבליוגרפי שנתבקשו לקרוא
לקראת השיעור ,להכין ולהגיש עבודות-בית ,כפי שיוטלו עליהם על ידי המרצה.

ב.

( )1מרצה בשיעור רשאי לבדוק בדרכים הנראות לו את עובדת הנוכחות של הסטודנטים
במפגשים שהוא מקיים.
( ) 2מרצה בסמינריון חייב לבדוק את עובדת הנוכחות של כל סטודנט בכל מפגש שהוא מקיים.
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ג.

סטודנט ,אשר מטעמים מוצדקים אינו יכול להשתתף במפגש כלשהו בשיעור בו נבדקת נוכחות אישית,
חייב להודיע על כך בכתב או בעל-פה למרצה (באמצעות מנהל התכנית) ,ככל האפשר מראש (בהתאם
לנסיבות) ,בצירוף הנמקה ואישורים מתאימים.

ד.

בסמכותו של ראש התכנית להחליט על הפסקת לימודיו של סטודנט אשר יחסיר מספר רב של מפגשים,
מטעמים שאינם מוצדקים.

נוהל בחינות ומבדקונים
א.

בתום כל קורס תיערך בחינת מעבר ,אלא אם כן הודיע המרצה על המרת הבחינה לכלל הסטודנטים
בעבודה בכתב .משקלה של בחינת המעבר בציון הסופי יימסר על-ידי המרצה הראשי בתחילת הקורס .לא
תומר חובת בחינה בעבודה בכתב על בסיס אישי.

ב.

הבחינות תערכנה בימים א' עד ה' החל משעה  16:00ו/או בימי ו' בשעות הבוקר.

ג.

מרצה רשאי לקבוע כי בקורס יתקיימו גם מבדקי למידה שוטפים" ,מבדקונים" או עבודות כיתה,
שמטרתם לבדוק ידע והוא יודיע על כך בהודעה מראש ,כמו כן יודיע המרצה את משקלן בציון.

ד.

במקצועות סמסטריאליים יחולק הציון הסופי ,לעבודות" ,מבדקונים" ככל שיתקיימו  ,ובחינת סוף
סמסטר.

ה.

חלוקת הציון הסופי בין הרכיבים השונים תיודע לסטודנטים בתחילת הקורס.

ו.

מועדי הבחינות יפורסמו באתר ,שינויים במועדי הבחינות כפי שפורסמו באתר יאושרו על-ידי ראש
התכנית ,ויפורסמו באתר המרכז ,במסרונים בטלפון הנייד ובאמצעות דואר אלקטרוני ,לא יאוחר
משבועיים לפני מועד הבחינה.

ז.

כל בחינות המעבר וה"מבדקונים" במרכז ייערכו בכתב .בשום מקרה לא יתקיימו בחינות או "מבדקונים"
בעל-פה.

ח.

תוספות זמן בבחינות לסטודנטים ערבים ובני מיעוטים ,לא יינתנו במקצועות של קורסים הנערכים בשפה
האנגלית.

ט.

מרצה רשאי לקבוע את היקף החומר שייכלל בבחינת המעבר או ה"מבדקונים" ,לרבות חומר ללימוד עצמי
שלא נלמד בכיתה .המרצה יודיע לכיתה עד השיעור האחרון של הסמסטר ,על היקף החומר המחייב
בבחינה .בחינה לדוגמא תועלה על ידי המרצה לאתר הקורס ,עד לשבוע האחרון לפני סוף הסמסטר.

כישלון בקורס

סטודנט שקיבל בקורס ציון סופי נמוך מ 60-ו/או "לא השלים" ,ייחשב כמי שנכשל בקורס .בגין קורס אשר
סטודנט לא השלים יינתן ציון "."0
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דין כישלון בקורס
א.

סטודנט שניגש לבחינה בקורס ונכשל ,הציון יוכנס לגיליון הציונים וישוקלל עם הממוצע .לאחר
שהסטודנט יתקן את הציון או ישלים מקצוע אחר במקומו יורד הציון לקטגורית עודפים בגיליון הציונים
ויימחק לבקשת הסטודנט בסיום התואר ולאחר סיום כל החובות האקדמיים.

ב.

סטודנט שנכשל בקורס/סמינר לא יוכל לחזור על הקורס שוב אלא באישור מראש מהמרצה ובהתאם
למקום פנוי ,לאחר שבוע שינויים.

סמינריונים
א.

סטודנט ישתתף במינימום  2סמינריונים לתואר המוצעים בתכנית התואר השני .הסטודנט יודיע למנהל
התכנית איזה סמינריון מהווה עבודה מסכמת לתואר.

ב.

בעבודה סמינריונית יערוך התלמיד מחקר עצמאי ועדכני בסוגיה משפטית תוך בחינת מקורות המשפט
השונים ועיבודם האינטגרטיבי והמקורי לכלל סקירה ,סיכום ,הערכה ביקורתית וכיו"ב .העבודה תיכתב
בהדרכת מורה והיקפה לא יפחת מ 6000 -מילים .היא תוצג בהנחיית המורה בפני קבוצת הסמינר בדיון
כולל שמשכו שעה אקדמית לפחות.

ג.

הציון בסמינריון ייקבע בהתאם לעבודה הסמינריונית וכן ,לפי שיקול דעתו של המרצה ,בהתאם להצגת
העבודה בעל -פה ולהשתתפות תורמת של הסטודנט בדיון במהלך הסמינריון .המרצה יודיע בתחילת
הסמינריון על חלוקת הציון.

ד.

סדר הרצאות הסטודנטים ייקבע על-ידי המרצה.

ה.

עבודות סמינריוניות יוגשו מודפסות בלבד .היקף העבודה יהיה על פי קביעת המרצה ,שתימסר לסטודנטים
מראש .כל עבודה תוגש בעותק אחד בחדר עבודות ובנוסף תשלח למרצה ולמנהל התוכנית בדואר
אלקטרוני .לאחר הבדיקה יוחזר עותק לסטודנט עם הערות וציון .חובה על הסטודנט לשמור בידיו עותק
מהעבודה כפי שהוגשה.

ו.

עבודות סמינריוניות של סמינריון סמסטריאלי שהתקיים בסמסטר א' תוגשנה לא יאוחר מיום הלימודים
הראשון שלאחר חופשת הפסח ,אלא-אם-כן קבע המרצה אחרת והודיע לכיתה.

ז.

עבודות סמינריוניות של סמינריון סמסטריאלי שהתקיים בסמסטר ב' או של סמינריון שנתי יוגשו לא
יאוחר מ 1-בספטמבר של אותה שנה ,אלא-אם-כן קבע המרצה אחרת והודיע לכיתה.

ח.

סטודנט חייב לקבל אישור על הגשת עבודה באיחור .החזר עבודה סמינריונית המוגשת באיחור ובאישור
יהיה כמקובל בסעיף י' ובתוספת זמן האיחור .זמן האיחור בהגשת העבודה יצוין על גבי העבודה לידיעת
המרצה.

ט.

סטודנט שלא הגיש עבודה סמינריונית במועד ולא קיבל אישור להגשה באיחור ו/או לא מילא מטלות
בסמינריון יקבל ציון נכשל בסמינריון.

י.

ציונים לעבודות סמינריוניות יינתנו לא יאוחר מ 45 -יום מהמועד האחרון להגשת העבודות בסמינריון.

יא.

העבודות ישמרו בחדר עבודות במשך סמסטר אחד בלבד.

יב.

מעת שהגיש סטודנט עבודה לבדיקה ,חזקה חלוטה כי זו הגרסא הסופית של העבודה .לא תשמע טענה
מסטודנט כי העותק המוגש אינו סופי אלא טיוטה.

 .11פטורים

מאחר והקורסים בתכנית המוסמך ,עוצבו במיוחד לתכנית ,לא יינתנו פטורים מקורסים.
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סדנאות ופעילויות אחרות
סדנאות לעריכת דין ופעילויות קהילתיות לא יוכרו למניין נקודות הזכות הנדרשות בתכנית .היקף הלימודים
בסדנאות אחרות לא יעלה על  4ש"ס.

 .13הרחקה מלימודים
סטודנט יורחק מהלימודים לכשיצבור  2כישלונות בלתי-מתוקנים בבחינות.

 .14רציפות לימודים
א.

על סטודנט להשלים את חוק לימודיו בתוך תקופה כוללת שלא תעלה על שלוש שנים.

ב.

סטודנט רשאי ,באישור המרצה ,להגיש עבודה סמינריונית לתואר עד חצי שנה לאחר התקופה האמורה
בסעיף א' לעיל.

ג.

במקרים חריגים ,ראש התכנית רשאי לשקול הארכת התקופה האמורה בסעיף א' לעיל .הארכת התקופה
באישור ראש התכנית כרוכה בתשלום שכר לימוד נוסף על פי האמור בתקנון שכר לימוד.

ד.

סטודנט זכאי להפסיק לימודיו פעם אחת בלבד לתקופה שלא תעלה על שנת לימוד אחת .הפסקה לתקופה
העולה על שנה מחייבת הרשמה מחדש ללימודים ,עמידה מחודשת בתנאי הקבלה למרכז והתחלת
הלימודים מח דש .הזכות להפסקת לימודים לתקופה של שנה ,כאמור לעיל ,עומדת אך ורק לסטודנט אשר
השלים לפחות שנת לימודים אחת.

ה.

סטודנט המבקש להפסיק את לימודיו ,חייב להודיע על כך מיד בכתב למינהל התכנית .הודעות בדרכים
אחרות לרבות טלפוניות לא תתקבלנה .על הפסקת לימודים יחולו הכללים המצוינים בתקנון שכר הלימוד
של המרכז.

 .15חידוש לימודים
סטודנט שהפסיק לימודיו ומבקש לשוב ללימודים ,יגיש למנהל התכנית בקשה בכתב לחידוש לימודים ,לא יאוחר
מחודש לפני תחילת השנה או הסמסטר בה מבקש הוא לחדש את לימודיו .כן חייב הסטודנט בתשלום דמי חידוש
הלימודים ,בגובה דמי הרישום למרכז כפי שיהיו באותה עת.

 .16ציון גמר
לכל סטודנט נקבע ציון גמר לאחר שעמד בכל הדרישות לסיום חוק לימודיו .בית הספר יקבע את מרכיבי ציון
הגמר ודרך שקלולם .דרך השקלול מובאת לידיעת הסטודנטים מבעוד מועד.
ציון הגמר במסלול המחקרי יורכב מעבודת המחקר ל ה יינתן משקל של שלושים אחוז מן הציון הסופי ולציון
המשוקלל של הקורסים והסמינריונים יינתן משקל של שבעים אחוז מן הציון הסופי.
סטודנט שסיים את חובותיו האקדמיים לתואר ולמד קורסים עודפים מעבר למכסה הדרושה ,יוכל לבקש עם
סיום התואר למחוק קורסים אלה מגיליון הציוני ם .קורסים עודפים שסטודנט נרשם אליהם אך לא השלים
אותם ואין בהם ציון ,יימחקו אוטומטית ,בסיום התואר ,מגיליון הציונים .מובהר כי ציון הגמר לא יעוגל .לא
ניתן לשפר ציון לאחר שקלול ציון הגמר ,קבלת אישור זכאות וגמר חובות אקדמיים.

 .17זכאות לתעודת מוסמך

א .מי שעמד בהצלחה בדרישות הקורס בכל מקצועות הלימוד וממוצע ציוניו אינו יורד מ ,75 -זכאי לתעודת
מוסמך.
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ב.

התואר השני במסלול המחקרי מותנה באותו תנאי -ציון ממוצע משוקלל של  75ומעלה.

ג.

למרות האמור בסעיף ( 26א) לעיל ,זכאי המרכז לעכב מסירה של תעודת מוסמך עד לתשלום כל החובות
הכספיים הקשורים ללימודים ,כולל החזרת ספרים לספריה והחזרת כל ציוד אשר הושאל על ידי המרכז
לסטודנט.

הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה
א.

ב.
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תנאי מינימאלי לבדיקת זכאותו של תלמיד לקבל תעודת מוסמך בהצטיינות הוא ציון סופי  88ומעלה,
הצטיינות יתרה –  93ומעלה ,ובתנאי שנמצא זכאי לתעודת מוסמך כאמור בסעיף  17לעיל .שיעור המקבלים
תואר שני בהצטיינות לא יעלה על  .20%חצי מהם ,לכל היותר ,יקבלו תואר בהצטיינות יתרה .עבירות
משמעת שיש עמן הונאה או הרחקה לסמסטר אחד ישללו מסטודנט את הזכות להיות מצטיין בתואר.
החל משנה"ל תשע"ז ,ישתנו התנאים המינמאלים לבדיקת זכאותו של תלמיד לקבל תעודת מוסמך
בהצטיינות ובהצטיינות יתרה כדלקמן:
 .1הצטיינות ( –)Cum Laudeהחל ממוצע  90ומעלה
 .2הצטיינות יתרה ( – )Summa Cum Laudeהחל ממוצע  95ומעלה

הגדרת הצטיינות בתעודות גמר באנגלית (נכון עד לשנה"ל תשע"ז)
ציון  88ומעלה -הצטיינות = Cum Laude
ציון  93ומעלה -הצטיינות יתרה = Magna Cum Laude
ציון  95ומעלה – הצטיינות יתרה = Summa Cum Laude

 .20אישורים לבוגרים
אישורים כלשהם לבוגרים יונפקו תוך עשרה ימים מיום הבקשה.
 .21טקס בוגרים
ככלל יתקיים טקס הבוגרים בשנת הלימודים העוקבת לשנה בה סיימו הסטודנטים את הלימודים (ככל הנראה
בחודש מאי).
סטודנטים אשר ישלימו את מלוא חובותיהם האקדמיים עד יום ה 31.3-בשנה העוקבת ,תוענק להם תעודת
מוסמך בטקס.
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תקנון הלימודים המורחב החל על בית ספר רדזינר למשפטים ,תואר ראשון ,יחול ,בשינויים המחייבים ,על
סטודנט התואר השני.

*

*

*

