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 2018ועדת משמעת משנת של להלן מקבץ החלטות 

 העונש ההרשעה

 לשנתייםמהלימודים באוניברסיטה הרחקה פסילת קורס + גניבת בחינה ושימוש בחומר אסור – בבחינה הונאהמעשה 

ניסיון להעביר מחברת בחינה לא מקורית  –הונאה בבחינה 

 לבדיקה

 הרחקה מהלימודים באוניברסיטה לשנה

זיוף ציון בחינת  -ה תרמית וניסיון לקבל דבר במרמהביצוע מעש

 אמי"ר

+ עיכוב  ש"ס כל אחד 2פרונטליים לתואר קורסים  3תוספת 

 זכאות בשנה

 ש"ס כל אחד 2פרונטליים לתואר תוספת שני קורסים  עזרה לחבר בבחינה -הונאה בבחינה

 2תוספת שני קורסים פרונטליים לתואר ם + קורסיהפסילת  החזקה ושימוש בחומר אסור בשירותים בעת שתי בחינות

 + עיכוב זכאות בשנה + התנדבות לסטודנטים ש"ס כל אחד

החזקה ושימוש בטלפון נייד בבחינה +  -הפרת הוראות בחינה

 התנהגות לא מכובדת לעובד אוניברסיטה

ש"ס  2תוספת שני קורסים פרונטליים לתואר פסילת קורס + 

 כל אחד

ש"ס  2תוספת שני קורסים פרונטליים לתואר פסילת קורס +  אסור בבחינה החזקה ושימוש בחומר

 כל אחד

 ש"ס  2 פרונטלי לתואר קורסתוספת פסילת קורס +  החזקה ושימוש בחומר אסור בבחינה

ש"ס + עונש על  2 פרונטלי לתואר קורסתוספת פסילת קורס +  החזקת חומר אסור בבחינה

 תנאי הרחקה מהלימודים לשנה

 ש"ס 2 פרונטלי לתואר קורסתוספת פסילת קורס +  שת עבודה שאיננה מקוריתהג

ש"ס + עונש על  2 פרונטלי לתואר קורסתוספת פסילת קורס +  הגשת עבודה שאיננה מקורית

 תנאי עיכוב זכאות בחצי שנה

 פסילת עבודה + שעות שירות בקהילה הגשת תרגיל שאינו מקורי

+ התנהגות שאינה חומר אסור בבחינההחזקה ושימוש ב

 הולמת תלמיד אוניברסיטה

 קנס כספי

 2 פרונטלי לתואר קורסתוספת פסילת קורס + עונש על תנאי  החזקת חומר אסור בבחינה )בשוגג(

 ש"ס

ש"ס+ עונש על  2 פרונטלי לתואר קורסתוספת פסילת בחינה +  החזקת חומר אסור בבחינה )במילון(

 בחצי שנה תנאי עיכוב זכאות

 ש"ס 2 פרונטלי לתואר קורסתוספת פסילת בחינה +  החזקת חומר אסור בבחינה

 פסילת קורס זקת מכשיר סלולארי כבוי בבחינהחה –הפרת הוראות בחינה 

 פסילת קורס החזקת שעון חכם בבחינה –הפרת הוראות בחינה 

 צלותנזיפה לתיק אישי + מכתב התנ התנהגות הפוגעת בעובד אוניברסיטה
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