יום חמישי  14דצמבר 2017

רשימת הדיקן הזמנית במשפטים  -מצטייני תשע"ז
רשימת הדיקן הזמנית מצורפת בזאת .הרשימה נבנתה לפי הכללים המפורטים בפרק י' בתקנון הפקולטה ובפרק 16
בתקנון האוניברסיטה .לפיו המועד הקובע לחישוב הרשימה הוא "יום ב' בשבוע הרביעי של שנת הלימודים" :המועד
הקובע לקביעת מדרג המצטיינים לשנת תשע"ז הוא .13/11/2017
ברשימה נכללים/ות  10%של התלמידים/ות המצטיינים/ות ביותר בכל שנתון לימודים :בשנה א' –  28תלמידים/ות; בשנה ב'
–  24תלמידים/ות; בשנה ג' –  25תלמידים/ות.
ברשימה מופיעים/ות מספרי זהות בלבד .מאחר שהרשימה פתוחה לערעורים ייתכן שתלמידים/ות המופיעים/ות במקומות
האחרונים לא יופיעו ברשימה הסופית.
מומלץ מאוד לבדוק את החישוב על פי הכללים המפורטים למטה בקובץ אקסל בקישור זה.

ציוני הסף לרשימה :שנה א' –  ;90.86שנה ב'  ;92.05 -שנה ג' 90.53 -
ניתן לערער על הרשימה ,בכתב בלבד ,במייל להילה גנור המזכירה לענייני הוראה ,עד יום חמישי 21/12/2017







פרסים :הדיקן קובע את רשימת מקבלי פרס דיקן .רשימת מקבלי הפרסים תפורסם עם פרסום הרשימה הסופית.
הרקטור קובע מי ממקבלי פרס הדיקן יקבל פרס רקטור .הודעה על פרס הרקטור תישלח לתלמידים בנפרד מטעמו.
(נוהל זכאות לפרס הצטיינות :ראו סעיף  16.3בתקנון האוניברסיטה).
לאחר פרסום הרשימה הסופית יעודכן איזכור בגיליון ציונים לנכללים ברשימה ויישלח מכתב ברכה מטעם הדיקן;
כניסה לרשימת הדיקן לאחר סגירתה :תיבדק האפשרות לכלול תלמידים/ות ברשימה לאחר סגירתה .מי
שקיבלו/יקבלו ציון לאחר המועד הקובע  13/11/2017ולא יאוחר מ 31/12/2017-ואשר יעמדו על-פי הכללים ,בציון
הסף הסופי שייקבע לשנתון שלהם ,יוכלו להגיש בקשה להיכלל ברשימה לאחר סגירתה על חשבון המקומות הפנויים
אם יהיו כאלה .אם מספר התלמידים/ות שיעמדו בציון הסף יהיה גדול ממספר המקומות ,יכללו בסוף הרשימה אלה
עם הציון הגבוה מבינהם (לאחר פרסום הרשימה הסופית לא יהיו שינויים במדרג הפנימי של הרשימה ובחלוקת
הפרסים).
מועד טקס חלוקת התעודות למצטיינים/ות יפורסם בנפרד.

אופן חישוב הממוצע
חישוב הממוצע לרשימה :לצורך בניית רשימת הדיקן המזכירות עושה את החישוב האופטימלי בכפוף לתקנון הפקולטה.
תיקוני ציונים אינם מובאים בחישוב :בחישוב הממוצע נלקח בחשבון הציון הראשון .תיקוני ציון במועד נוסף לא הובאו
בחשבון .כאמור ,אנו ממליצים לבדוק את החישוב באופן עצמאי.
אלה הכללים לפיהם חושב הציון לרשימה:
החישוב בתכנית הרגילה:
שנה א' 36 :נ"ז הכוללות את כל לימודי החובה בהיקף של  36נ"ז.
שנה ב' 36 :נ"ז הכוללות לימודי החובה בהיקף של  16נ"ז :דיון אזרחי ,דיני נזיקין ודיני קניין( .לפחות  32נ"ז שלקורסים
משפטיים).
שנה ג' 34 :נ"ז (לפחות  30נ"ז של קורסים משפטיים).
קורסים לא משפטיים מחוץ לפקולטה :בשנים ב' וג' נכללו בחישוב עד  4נ"ז של קורסים לא משפטיים .כגון  -אבני פינה,
חטיבה או כל תכנית שלא במסגרת התכנית המשותפת לתואר בוגר.
החישוב בתכנית המשותפת :
בשנה א' :כמו בתכנית הרגילה נכללו כול קורסי החובה והקורסים המשפטיים .יובאו בחשבון ציונים מן החוג הנוסף עד  6נ"ז
רק במקרים בהם אושרה מראש דחיית שיעור חובה במשפטים לשנה ב' בשל חפיפות.
בשנה ב' :נכללו בחישוב עד  6נ"ז מלימודי החובה בחוג הנוסף ומתכנית אבני פינה ולא על חשבון לימודי החובה המשפטיים
דיני נזיקין ,דיני קניין ודיון אזרחי.
בשנה ג' :יכללו בחישוב עד  6נ"ז בסך הכל מלימודי החובה בחוג הנוסף ומתכנית אבני פינה.
החישוב בתכנית ללימודי הכנה למוסמך במנהל עסקים:
בשנים ב' ו-ג' ניתן לכלול קורסים לא משפטיים בהיקף של עד  4נ"ז שלא על חשבון לימודי החובה במשפטים.
לא נכללו ברשימה תלמידים/ות שלא השלימו את כל לימודי החובה הנדרשים או שלא במכסת הנקודות כמפורט.
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