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ועדת המשמעת  -הודעה לציבור הסטודנטים
לקראת עונת הבחינות חוזרת ועדת המשמעת ומזהירה :
החזקת חומר אסור בשעת בחינה בסביבת הסטודנט מהווה עבירת משמעת ודינה
כדין העתקה .יש לוודא כי כל חומר אסור ימצא בקדמת הכיתה ,ליד המשגיח .האחריות
להרחיק את החומר האסור טרם הבחינה מוטלת באופן בלעדי על הסטודנט.
גם החזקת חומר אסור ברשלנות או בתום לב גוררת עונש )רישום נזיפה בתיק אישי ,פסילת בחינה,
תוספת קורס שנתי(.
לתשומת לבכם -גם סיוע להעתקה נחשב לעבירה חמורה.
החזקת טלפון סלולארי ,ביפרים או כל אמצעי תקשורת אחר בכיסי הנבחן או בסביבתו –
אסורה בהחלט .מי שברשותו יימצא מכשיר כנ"ל בשעת הבחינה ,אפילו במצב כבוי - ,ייענש.
על פי החלטת סנט האוניברסיטה ,העונש על החזקת טלפון נייד בסביבת הנבחן הוא פסילת הקורס.
המשגיחים בבחינות הם עובדי האוניברסיטה .התנהגות בלתי הולמת כלפיהם ואי ציות
להוראותיהם )גם יציאה לשירותים ללא אישור( הם עבירות משמעת חמורות.
הגשת עבודות קנויות או מועתקות ממקורות אחרים ,ללא ציון המקור בבירור ,מהווה עבירת
משמעת חמורה שהוועדה מענישה עליה בכל חומרת הדין .סטודנט שימצא אשם בהגשת עבודה
קנויה או מועתקת ,מכל מקור שהוא ,עשוי למצוא עצמו מורחק מהאוניברסיטה לצמיתות.
אזהרה  -אין להכניס עבודה שלכם לאתר שמספק עבודות מוכנות )כמו יובנק(.
כניסה ללא רשות למחשבים אישיים ,או לאתרים אישיים באתר האוניברסיטה ,הן של חברי סגל
אקדמי או מינהלי ,והן של סטודנטים ,הינה עבירת משמעת חמורה.

עונשים שהוטלו על ידי ועדת המשמעת בתקופה האחרונה:
 הרחקה מלימודים לשנתיים ופסילת קורס. עיכוב זכאות בשנה/הרחקה מלימודים לשנה. פסילת קורס ותוספת קורס/ים שנתי/ים. פסילת קורס ותוספת שעות פעילות למען הקהילה. -פסילת מבחן ותוספת שעות פעילות למען הקהילה.

אנא שמרו על טוהר הבחינה ,ועל כבוד הזולת ופרטיותו
בברכת הצלחה בבחינות וחופשה נעימה
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