תקנון התנסות קלינית  -החוג להפרעות בתקשורת
תקנון פנימי בנושאי מעבר בין שנים ויציאה להתנסויות הקליניות -החוג להפרעות בתקשורת

נושא
תחומי התנסות:
• דיבור
• שמיעה
מועדים מיוחדים

מעבר משנה א' לשנה ב'

תקנון/נוהל
-

אין הפרדה בין התנסות באודיולוגיה והתנסות בדיבור

-

סטודנט שאושר לו מועד מיוחד ,ע"י ועדה לענייני סטודנטים ,יוכל להיות על תנאי בקורסים של
השנה העוקבת ,לאור העובדה שהמועד המיוחד לעיתים משובץ בשנת הלימודים העוקבת/סמסטר
עוקב.
*בהתייחס ליציאה להתנסויות קליניות -ראה סעיף "מעבר משנה א' ל-ב' ומעבר משנה ב' ל-ג'".

-

כדי לעבור משנה א' לב' על הסטודנט:
לעבור את כל הקורסים .במידה ונכשל בקורס אחד או יותר לא יעבור לשנה ב'.
אם לסטודנט אושר ע"י ועדה לענייני סטודנטים מועד מיוחד יובהר לו כי ההשתתפות בפרקטיקום
אודיולוגיה ובתצפיות הינה על תנאי עד לקבלת הציון.
כישלון במועד המיוחד יגרור הפסקת השתתפותו בלימודי שנה ב' .הנוכחות שצבר עד כה
בהתנסויות/בקורסים תבוטל.
הצגת אישור חיסונים סופי מלשכת הבריאות הינה תנאי הכרחי לשיבוץ לתצפיות שנה ב'.

-

סטודנט שנכשל או לא השתתף בשני קורסים משנה ב' לא יוכל לעלות לשנה ג'.
שיבוץ מערכת שעות מלאה בשנה ג' הינה בכפוף לעמידה בתנאי הקדם.
יציאה להתנסויות בשנה ג' מותנית במילוי כל חובות ההתנסות של שנה ב' לרבות קורסי אינטגרציה
בדיבור ובשמיעה וכן ציון עובר בכל קורסי הליבה (ראה מטה).

מעבר משנה ב' לשנה ג'
*

-

השלמת קורסים והתנסויות קליניות של שנה ב' בשנה ג' עשויה לגרור עיכוב בסיום ההתנסויות
והלימודים.
אם סטודנט מעוניין בדחייה של קורסים ו/או התנסויות ,עליו להגיש בקשה מנומקת לוועדה לענייני
סטודנטים .אם הבקשה תאושר על הסטודנט לחתום על טופס "שינוי תכנית לימודים".

קורסי הליבה המהווים תנאי קדם להתנסויות שנה ג' :הפרעות שמיעה אצל ילדים ,אודיולוגיה מתקדמת א+ב,
אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת השמיעה ,מחלות אא"ג ,מכשירי שמיעה ,פרקטיקום באודיולוגיה ,אתיקה,
הפרעות היגוי א+ב , ,הפרעות קול א+ב ,הפרעות שפה בילדים א+ב ,התפתחות סנסומוטורית ,הפרעות בשטף
דיבור א+ב ,תרגיל קול ,התפתחות שפה מאוחרת ,.אפזיה -הפרעות נוירוגניות במבוגרים א+ב ,אתיקה,
הפרעות קול א+ב ,הפרעות מוטוריות נרכשות בדיבור ,תרגיל קול ,אינטגרציה בדיבור ,אינטגרציה בשמיעה
מעבר משנה ג' ל ד'

•
•
•
•

סטודנט שנכשל או לא השתתף בשני קורסים משנה ג' לא יוכל לעלות לשנה ד'.
שיבוץ מערכת שעות מלאה בשנה ד' הינו בכפוף לעמידה בתנאי הקדם.
השלמת קורסים והתנסויות קליניות של שנה ג' בשנה ד' עשויה לגרור עיכוב בסיום ההתנסויות
והלימודים.
במידה וסטודנט מעוניין בדחייה של קורסים ו/או התנסויות ,עליו להגיש בקשה מנומקת לוועדה
לענייני סטודנטים ,במידה והבקשה תאושר על הסטודנט לחתום על טופס "שינוי תכנית לימודים".

