
 תקנון ועדת הקבלה המרכזית
ועדת הקבלה  הסמכויות והכפיפויות של, שטחי הפעילות והאחריות, תקנון זה בא לקבוע את סדרי המינוי
 .המרכזית של האוניברסיטה העברית

  
יבטיחו קבלה  לאוניברסיטה אשר  מטרת עבודתה של ועדת הקבלה המרכזית היא לקבוע תנאי קבלה .1

וכן לתרום למדיניות האוניברסיטה  ,מיטב סכויי ההצלחה בלימודים האקדמייםשל מועמדים בעלי  וקליטה
 .למשוך אליה את המועמדים הטובים ביותר העברית

  

 תפקידי הוועדה  .2
עם  בהתייעצות, בוגר ומוסמך  הוועדה נושאת באחריות על מדיניות הקבלה לאוניברסיטה לתארי .א

 .ה למינהל תלמידיםוהערכה במחלק  המקצועית שליד מדור מיון הוועדה
 

ועדת הקבלה המרכזית היא הגוף האוניברסיטאי בו מתקיימים הדיונים על שאלות הנוגעות למדיניות  .ב
החלטות מליאת הוועדה יועברו באופן שוטף . ההחלטות בנושא זה  קבלת תלמידים ובו מתקבלות

לוועדה  בידי הרקטור הסמכות להביא את החלטות ועדת הקבלה המרכזית. לידיעת הרקטור
 .המתמדת או לוועדה למדיניות אקדמית לדיון נוסף

 
 .לענייני קבלה  ועדת הקבלה המרכזית מייעצת לוועדה המתמדת בכל נושא הקשור .ג

 
תפקיד זה ממלאת ועדת הקבלה  . לוועדת הקבלה המרכזית הסמכות לדון ולהחליט במקרים חריגים .ד

, ר ועדת הקבלה המרכזית"יו: משתתפיםשבה ) ערעורים  ועדת(ועדה -המרכזית באמצעות תת
י "וחבר נוסף שימונה ע  ד קבלת תלמידים"רמ, ד מיון והערכה"רמ, המחלקה למינהל תלמידים  מנהל

 .על דעת הרקטור, ר ועדת הקבלה"יו
 

י "זאת ע או אם תתבקש לעשות, הוועדה תוכל להרחיב את תחומי פעילותה לאחר קבלת אישור מהרקטור
 .ה המתמדתהרקטור או הוועד

  

 הרכב הוועדה .3
 .י הרקטור"ר מורה בדרגת פרופסור שימונה ע"יו •
ככלל יושבי ראש ועדות ההוראה או הקבלה של הפקולטות ובתי הספר , נציגי הפקולטות •

 .רוקחות ווטרינריה, מינהל עסקים, סוציאלית לעבודה
 .המזכיר האקדמי •
 .מנהל המחלקה למינהל תלמידים •
 .תלמידים במחלקה למינהל תלמידיםד קבלת "מרכז הוועדה רמ •

 
 .ד מיון והערכה במחלקה למינהל תלמידים"כן ישתתף באופן קבוע בישיבות הוועדה רמ     

  
  

-לייצג את מדיניות הקבלה של האוניברסיטה בגופים אוניברסיטאיים וחוץ: ר הוועדה"תפקידי יו .4
קבלה המרכזית בעבודה השוטפת של ולייצג את ועדת ה, לשבת ראש בוועדת הערעורים, אוניברסיטאיים

 .מינהל תלמידים
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