מינהל הלימודים
הנחיה לסטודנט להפעלת טופס טיולים מקוון

סטודנטים יקרים,
אנו מברכים על סיום לימודיכם בהצלחה ומאחלים לכם המשך מסע מוצלח.
תהליך הבקשה לקביעת זכאות לתואר מתחיל במילוי טופס "בקשה לקביעת זכאות לתואר" ,בפורטל
הסטודנט<ציונים<טופס טיולים
הדרכה להפעלת טופס טיולים מקוון בעמודים  2-3במסמך זה.

לפני מתן אישור הזכאות במזכירות החוג יבדקו הנושאים הבאים:
 .1עמידה בחובות אקדמיים בהתאם לתכנית התואר.
 .2בדיקת חובות כספיים למכללה.
 .3בדיקת חובות ספריה.
 .4מזכירות החוג לעבודה סוציאלית תבדוק בנוסף לכל החובות אישור קבלת טופס
הערכה למדריך בלימודי שדה.
אישור הזכאות לתואר בצרוף גיליון הציונים הסופי ישלח באמצעות הדואר תוך  14ימי עבודה*
מיום אישור קבלת הבקשה המייל .שימו לב ,תאריך הזכאות יקבע על פי המועד בו תסיים
מזכירות החוג לבדוק את חובותיכם האקדמיים וכלל חובתכם למכללה.
לידיעתכם ,לאחר קביעת הזכאות לתואר לא ניתן לבקש שינוי בקורסים וציוניהם
הרשומים בגיליון הציונים.
תאריך אחרון להגשת הבקשה מפורסם באתר המכללה>סטודנטים>לוח שנה אקדמי**.

סטודנט המבקש להפעיל טופס טיולים רשאי להחליט על הסרת קורסים מגיליון הציונים.
קורסים אותו הסטודנט מבקש להסיר לא יכללו בגיליון הסופי ובממוצע הציונים.
ניתן להסיר קורסים בשני אופנים:
 .1השמטה – הסרת הקורס לצמיתות
 .2הוצאה מחוץ לתוכנית התואר – הסרת הקורס מגיליון הציונים הסופי לתואר וקבלת גיליון נפרד
לקורסים אלה.
ניתן להסיר קורסי בחירה עודפים בלבד
הדרכה על משלוח בקשה להסרת קורסים בעמודים  4-5מסמך זה.

*שימו לב המתנה לקביעת הזכאות תארך בזמנים בהם יש עומסים במזכירות החוג,
כמו בפתיחת שנה"ל ומועדים נוספים.
**יתכנו שינויים בתאריך יש להתעדכן בלוח השנה האקדמי.
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להלן הדרכה להפעלת טופס הטיולים בפורטל הסטודנט:
 .1כניסה לפורטל הסטודנט> ציונים > טופס טיולים

 .2המסך הבא יציג את המאזן הלימודי שלך תוכל לצפות בו ולוודא שאכן סיימת את החובות
האקדמיים לקבלת זכאות לתואר .לחיצה על טופס טיולים

 .3עדכון פרטים אישיים – עד לטקס הסיום אנו נהיה איתך בקשר רציף  .נבקש לעדכן את הפרטים
האישיים בדף זה.
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 .4כתב הסכמה – לפני הפעלת טופס הטיולים תידרש לחתום על כתב הסכמה כי לאחר קביעת
הזכאות לתואר לא תוכל לבקש שינויים בגיליון הציונים.

 .5אתחול טופס הטיולים -לאחר לחיצה על הכפתור הטופס ישלח למזכירות להמשך טיפול.

 .6במהלך הטיפול תוכל לצפות בהתקדמות הטיפול בטופס הטיולים

 .7במקרים בהם אחד או יותר מהמחלקות לא יאשר את סגירת התואר תתקבל הודעה בפורטל
בהודעות האישיות.
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 .8ניתן לעקוב אחר טיפול בטופס הטיולים ע"י המחלקות השונות:
ציונים> טופס טיולים

הדרכה להגשת בקשה להסרת קורסים מגיליון הציונים"
 .1כניסה לפורטל הסטודנט > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים

 .2לחיצה על בקשה להסרת קורסים.
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 .3קרא/י היטב את ההנחיות לפני מילוי הטופס ,מלא ושלח.

 .4לאחר שליחת הבקשה תוכל להתעדכן על מצב טיפול

בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות החוג.

בברכת הצלחה רבה בהמשך דרכך,
מינהל הלימודים

5

