תקנון השלוחה החרדית "אמן -בצלאל"
תקנון זה הינו בנוסף על התקנון של בצלאל
הסטודנטיות בשלוחה החרדית מחויבת לפעול על פי תקנוני האקדמיה בצלאל ,לרבות תקנון המשמעת ונהלי המנהל
האקדמי כמפורסם באתר השלוחה.
להלן מספר דגשים מתוך התקנון ,כלל בצלאלים וכאלו הייחודיים לשלוחה:

תקנון משמעת
על הסטודנטיות בשלוחה ייחול תקנון המשמעת הכללי של בצלאל על פי סעיף  3.10לתקנון המשמעת כמפורט
באתר.
בנוסף ,השלוחה החרדית של בצלאל מיועדת לציבור החרדי ועל כן ,סטודנטית הלומדת במקום צריכה לכבד את
המקום בהופעה ולהקפיד על סגנון לבוש אשר הולם את הציבור החרדי ואת הנהוג בה.

חובת נוכחות
על פי תקנון בצלאל ,סעיף  ,3קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים ללא יוצא מן הכלל .רישום הנוכחות ייעשה על ידי
המרצה באמצעות טופס בדיקת נוכחות ודיווח למזכירות המחלקה.
סטודנטית המחסירה מעל  20%מהקורס מכל סיבה שהיא ,תורחק מהקורס ותופסק השתתפותה:
א.

קורס של  14שבועות מחייב נוכחות של  11שיעורים מכל סמסטר

ב.

בשיעור 'סטודיו' )ארכיטקטורה( חייבת בנוכחות של  25שיעורים מכל סמסטר )סטודיו שהוא יום אחד ארוך
במקום יומיים דינו כשני מפגשים(.
דגשים:

א .סטודנטית המאחרת מעל חצי שעה לשיעור ,לא תוכל להיכנס לשיעור ואיחור זה ייחשב כחיסור.
ב 3 .איחורים )עד לחצי שעה( יחשבו כחיסור מלא.
ג.

לאחר  3חיסורים או ) 20%הנמוך מהשניים( בכל קורס ,הסטודנטית לא תוכל להיעדר יותר בקורס.

ד .סטודנטית שהחסירה  4פעמים לא תוכל להמשיך בקורס ויהיה עליה להירשם לקורס חדש בסמסטר העוקב.
)מלבד מקרים מיוחדים המפורטים בתקנון הסטודנטים של בצלאל ,כמו :הריון ,לידה ,ניתוח וכו' או ישנה סיבה
מיוחדת אשר קיבלה את אישור הרכזת  /המרצה(.
ה .במקרים מיוחדים כמו :הריון ,לידה ,אישפוז ,אבל וכו' תינתן תוספת של  10%נוספים של היעדרות בכפוף להמצאת
האישורים המתאימים לרכזת המחלקה.
ו.

בכל מקרה ניתן להגיש ערעור בכתב לועדת הוראה.

ז.

מעקב הנוכחות הינו באחריות הסטודנטית בלבד.

הבאת תינוקות
א .הבאת תינוקות תותר עד גיל חודשיים בלבד.
ב.

מבחינה בטיחותית הכנסת תינוקות לחללי העבודה והסדנא אסורה .

ג.

במידה והתינוק מפריע למהלך תקין של השיעור יש לצאת מן הכיתה ללא הפרעה נוספת.

ד .אין להניק בשום אופן בזמן השיעור ובנוכחות מרצים.
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