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מטרה:
מטרת הוראה זו לקבוע את אופן מינויו של דקאן הסטודנטים ,תקופת כהונתו ,תפקידיו
וסמכויותיו.
כשירות:
כשיר להיבחר לדקאן הסטודנטים ,חבר הסגל האקדמי של המכללה או מי שאישיותו
וניסיונו מכשירים אותו ,לדעת נשיא המכללה ,לתפקיד האמור.
מנוי:
דקאן הסטודנטים ימונה ע"י נשיא המכללה באישור ועדת המינויים (האמורה בתקנון
המינויים של המסלול הרגיל).
תקופת כהונה:
תקופת כהונה של דקאן הסטודנטים – שלא תעלה על שלוש שנים – תיקבע ע"י נשיא
המכללה.
מי שסיים תקופת כהונה כדקאן סטודנטים ,יוכל לשוב ולהתמנות לתפקיד זה לעד שתי
תקופות כהונה נוספות.
תפקידים וסמכויות:
דקאן הסטודנטים יהא אחראי על העניינים המפורטים להלן:
סיוע כלכלי:
5.1
טיפול בבקשות למלגות (שאינן בטיפולן של רשויות אחרות של המכללה)
ולהלוואות.
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

טיפול בנושאי מעורבות חברתית:
פיתוח וקידום תוכניות למעורבות חברתית של סטודנטים ,הכוונת סטודנטים
לתוכניות מעין אלה ופיקוח על התפתחותן ואופן פעולתן.
טיפול בפניות של סטודנטים:
טיפול בפניות של סטודנטים שהן בבחינת בקשה ליחס מיוחד ,וזאת בתיאום עם
יחידות המכללה השונות.
טיפול באוכלוסיות מיוחדות:
טיפול בסטודנטים מאוכלוסיות מיוחדות ,כגון עולים חדשים ,נכים ,בעלי לקויות
למידה וכדומה.
קשרים עם סטודנטים:
ייצוג המכללה בקשר עם ציבור הסטודנטים ועם מוסדותיו הנבחרים.
סיוע בקשרים שבין הסטודנטים לרשויות:
סיוע לציבור הסטודנטים מול הרשויות השונות ,ככל שהדבר נוגע ללימודיהם או
למעמדם כסטודנטים.
תפקידים מיוחדים:
כל נושא אחר – הנוגע לציבור הסטודנטים הלומדים במכללה ,או חלקים ממנו –
שהטיפול בו יוטל עליו ,מזמן לזמן ,על ידי רשויות המכללה המוסמכות.
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דקאן הסטודנטים עומד בראש דקנאט הסטודנטים ,אחראי לפעילותן התקינה והשוטפת
של יחידות הדקנאט ולקשר עם הועדות המסייעות לדקנאט בפעילותו (כמו ועדת מלגות,
ועדה למעורבות חברתית ,ועדות שכ"ל וכיו"ב).
כפיפות:
דקאן הסטודנטים כפוף לנשיא המכללה ופועל עפ"י הנחיותיו ומתוך תיאום עם המנכ"ל.
השתתפות בגופי ניהול:
דקאן הסטודנטים:
יוזמן לישיבות המועצה האקדמית והוועד המנהל ,בעת שאלה ידונו בנושאים הנוגעים
לתחומי תפקידו.

 .9תחולת תקנון זה מיום אישורו על ידי המועצה האקדמית ב.20.12.2010 -
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