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סטודנטים יקרים,
אוניברסיטת בר-אילן מברכת אתכם עם פתיחתו של סמסטר ב' של שנת הלימודים תשע"ט.
האוניברסיטה מקפידה על ערכים של יושרה ,אמינות אקדמית וטוהר העבודות ,ורואה בהם ערכים
מרכזיים לקיומה של חברה מתוקנת.
אנו מזכירים ,כי עליכם להקפיד על מקוריות העבודות המוגשות ועל ביצוע עצמאי שלהן .במקרה של
ציטוט ממקורות אחרים ,יש לפעול על פי המפורט בקישור שלהלן-
.https://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=25074
אין להגיש עבודה מועתקת ,אפילו בחלקה ,ממקור אחר ,כולל מהאינטרנט .אין להגיש עבודות קנויות
או עבודות שנכתבו בעבורכם על ידי גורם שלישי ,ואסור לקנות או למכור עבודות.
לתשומת לבכם ,על פי חוות דעת מבקר המדינה יש בכך עבירה ע"פ חוק העונשין של "קבלת דבר
במרמה".
על מנת לחזק את הערכים הללו ,ובכדי לכוון אתכם בכתיבת עבודות מקוריות ברמה אקדמית גבוהה,
תוך עמידה בכל כללי האתיקה ,אנו מפעילים החל מסמסטר ב' תשע"ט ,תוכנה ממוחשבת שייעודה
זיהוי קטעים ו /או עבודות שאינן מקוריות.
לתשומת לבכם -מקוריותה של כל מטלה שתוגש תיבדק אוטומטית.
ככלל ,עבירות משמעת נדונות בוועדת המשמעת של האוניברסיטה ,שתפקידה לדון בתלונות כנגד
סטודנטים שעברו עברות משמעת .ועדת המשמעת פועלת על פי תקנון הנמצא בקישור דלהלן:
https://www.biu.ac.il/academic-secretary/TakMishmaatStudentim.htm
כמפורט בתקנון ,אם הגיעה הוועדה בדיוניה למסקנה שאכן נעברה עבירת משמעת ,היא מוסמכת
להטיל על הסטודנט המורשע עונשים שונים ,עד כדי הרחקה מהאוניברסיטה.
במידה וועדת המשמעת תרשיע אתכם בהגשת עבודה שאינה מקורית ,מעבר לעונש המשמעתי המעוגן
בתקנון ,הוועדה גם תדווח לרשויות החוק במדינה ,כפי שמתחייב בעבירות פליליות.
ניתן להתרשם מהחלטות הוועדה בשנה החולפת בקישור דלהלן:
https://www1.biu.ac.il/File/2018/2018.pdf
אנא עשו כל מאמץ לנהוג על פי כללי האתיקה והמשמעת.
השמירה על כבודכם ועל כבוד זולתכם היא חובתכם ובאחריותכם!
בהצלחה בלימודים,
ד"ר רחל לוי-דרומר
המזכיר האקדמי
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