כאן בשבילך ובשביל הדור הבא
זכויות סטודנטיות בתהליכי הורות
הגורם המטפל | בסטודנטיות בתהליכי הורות
בפקולטה היא עוזרת ראש המנהל.
התאמות | סטודנטית רשאית להיעדר ,בשל אירוע
מזכה )הריון ,לידה ,טיפולי פוריות ,אימוץ ו/או קבלת
ילד למשמורת(עד  30%מכלל השיעורים בכל קורס,
באישור ועדת ההוראה ובתיאום עם מורה הקורס.
**סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה תורשה
לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף
בתנאי שטרם נבחנה.
מטלות | סטודנטית זכאית רשאית להגיש עבודות
ותרגילים באיחור שלא יעלה על יותר מ 7-שבועות
מתום תקופת הזכאות.
**אם מועד ההגשה המאוחר גולש לסמסטר הבא ,לא
תחויב הסטודנטית בדמי גרירה ובתשלומים נלווים.
בחינות | סטודנטית שבעקבות אירוע מזכה לא יכלה
להיבחן במועדים הרגילים )א' או ב'( זכאית למועד
מיוחד בבחינות של הקורסים שנלמדו בסמסטר בו
ילדה .יש לציין ,כי הזכאות היא למועד מיוחד אחד
בלבד בכל קורס.
**סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה של
 25%ממשך הבחינה לכל הפחות ,וכך שתוספת הזמן
המצטברת לא תעלה על  30%ממשך הבחינה.
***סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים במהלך
כל זמן הבחינה.
הקפאת לימודים | סטודנטית זכאית רשאית להודיע
על הקפאת לימודים לפני מועד הבחינות הראשון
בקורסים אליהם נרשמה ולבחור האם לחזור על
הקורסים ללא תשלום נוסף כאשר תחדש לימודיה,
או לקבל החזר כספי.

הארכת לימודים | סטודנטית זכאית רשאית להאריך
את משך לימודיה עד  2סמסטרים ,מבלי שתחויב
בתשלום דמי גרירה בגין הארכת הלימודים.
רישום לקורסים | סטודנטית אשר עתידה ללדת
בימים בהם יתקיים הרישום לקורסים )בידינג( ,תפנה
מראש למזכירות החוג לתיאום סדרי ההרשמה על
מנת שזכויותיה לא ייפגעו.
סמסטר קיץ | סטודנטית זכאית שנעדרה מהלימודים
במשך  3שבועות לפחות במהלך השנה ולשם
השלמת לימודיה באותה שנה תשתתף בקורס/ים
הניתנים בעונת לימודי הקיץ ,תשלם עבור קורסים
אלה שכר לימוד רגיל ולא כפול.
זכויות בקמפוס
חניה | סטודנטית ,החל מהחודש השביעי להריונה
ועד חודש לאחר הלידה ,תהיה זכאית לקבל
תו חניה בקמפוס
כרטיסי צילום | סטודנטית שנעדרה בשל אירוע
מזכה זכאית לקבל  10כרטיסי צילום לכל שעת
לימוד שהחסירה בגין האירוע המזכה .את תו החניה
וכרטיסי הצילום ניתן לקבל בדקאנט הסטודנטים,
בניין מיטשל -חדר  ,222בטלפון 03-6408832 :או
במיילshoshial@tauex.tau.ac.il :
בני זוג
היעדרות | בן זוג של סטודנטית שנעדר בשל אירוע
מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר ,שהוא עצמו
סטודנט ,יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע
ימים במצטבר בתקופת הזכאות ,ובלבד שהציג
אישור מתאים בפני רכז ההתאמות ומזכירות החוג.
מועד מיוחד | בן זוג של סטודנטית לאחר לידה
שנעדר מלימודים ומבחינה שנערכה במהלך שלושה
שבועות מיום הלידה יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד
על פי הנהוג בחוג בו הוא לומד.

חדרי הנקה בקמפוס

בניין סאקלר | חדר .112
בניין שאפל | חדר  11במעבדה האור-קולית.
ספרייה מרכזית ע"ש סוראסקי | קומת הכניסה מצד ימין.
הספרייה למדעי החברה ולניהול ע"ש ברנדר-מוס | קומה .1
בניין שרת | קומה  ,2צמוד לחדר .222

חדרי ההנקה כוללים
מקרר

משטח החתלה

כורסא

שולחן

אביזרים דקורטיבים

לטיפול בסוגיות אקדמיות בנושא מגדר והורות ,ניתן לפנות

לאחראית באגודה בטלפון |  03-6407648או במייל acad3@student.co.il

