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אלציבורהסטודנטים 



הנדון :נוהלבחינותועבודות- 
לקראתתקופתהבחינותשלסמסטרב'תשע"ז–תכניותבאחריותאונ'בןגוריון
לקראת פגרת הבחינות והעבודות של סמסטר א' תשע"ז המתחילה ב  30/0//2012ברצוננו לחזור על סעיפי התקנון
האקדמי בנושא בחינות ועבודות .במקביל להבהרות אלו ,ברצוננו לחדד לוחות זמנים במטרה לפשט את הנהלים
ולהקל על ההתמצאות בהם.

כרטיסנבחן 
כרטיסהנבחןמעידעלהסדרתשכרהלימודלסמסטרהרלבנטי.לאניתןלהבחןולהגישעבודותללאכרטיס
נבחן. 
ניתן להוריד כרטיס נבחן מהמידע האישי (לוח בחינות -כרטיסנבחן)החלמתאריך20/0//2012ועדלתאריך
20/02/2012בלבד .
מעבר למועד זה תהיה הוצאתו של כרטיס נבחן במדור שכ״ל כרוכה בתשלום נוסף .מומלץ מאד לשמור את הקובץ
המכיל את כרטיס הנבחן ,להדפיס אותו בכמה עותקים ולשמור היטב עד תום תקופת הבחינות של הסמסטר (מועדי
א' ,מועד ב' ומועדים מיוחדים).
שימולב! 
.1

לוחבחינותאינוכרטיסנבחןולאניתןלהבחןאולהגישעבודותבאמצעותו .

.2

ישלהתעדכןלגבישיבוץחדרהבחינהכשלושהימיםלפנימועדהבחינה,בתחנתמידעאישי .




הגשתעבודות
 .1לתשומת לבכם ,התאריכים שנקבעו על-ידי המרצים להגשת עבודות יצוינו בלוח הבחינות במידע האישי לסטודנט.
תאריכיםאלההםאלהשמחייביםאתכםלהגשתהעבודות.
 .2עבודות ניתן יהיה להגיש במרכז לשירות לסטודנט ,בימים א-ה משעה  ,12:30 – 9:00ובימים ב ו -ג משעה
 .15:30 -13:30יש להציג כרטיס נבחן.
 .3הגשת עבודות דרך המודל (ה ) moodlle -אפשרית בקורסיםבהםהמרצהמחליטעלכך ועד תאריך ההגשה
הנקוב בכרטיס הנבחן .בקורסים אלה ההגשה היא דרך המודל בלבד .לאחר התאריך הנקוב לא ניתן יהיה להעלות
עבודות למודל.
 .4עבודות המוגשות דרך דואר אלקטרוני מחויבות גם בהגשת עותק מודפס במכללה.
 .5הגשת עבודה באיחור אפשרית באישורהמרצהמראשבכתב.
 .6חובהלשמורעותקמןהעבודותהמוגשותואתהספחהמאשרהגשתהעבודה .במקרה בו הוגשה העבודה עפ"י
הנוהל אולם העבודה לא הגיעה למרצה מכל סיבה שהיא ,יורשה הסטודנט להגיש את העותק שברשותו בשנית על
הסטודנט להציג את הספח המעיד על הגשת העבודה במועד.
 .7החזרת עבודות מתבצעת בהצגת תעודה מזהה בלבד ,במדור בחינות קרוואן 02בהתאםללוחזמניםשמפורסם
מידיסמסטר.
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התאמותבבחינות 
 .1באחריותסטודנטשאושרולוהתאמותמיוחדותלהציגכרטיסהתאמותבפניהמשגיחותבתחילתהבחינה,
ללאהכרטיסלאיוכללקבלאתההקלות.
 .2סטודנט שאושרו לו ע"י יועצת המכללה ההתאמות המיוחדות הבאות :כיתה נפרדת /הקראה/מחשב נייד/מחשב
נייח/הגדלת שאלון /שכתוב/תוספת זמן  / 500/0שולחן וכסא ומעוניין לממש אותן יש לתאם מול מדור בחינות את קבלת
ההתאמות .
איןצורךלהגישבקשותלמימושתוספתזמןרגילהאוהקראהבאנגלית .
שימו לב,בקורסי אנגלית יש צורך להגיש בקשות על כל התאמה מיוחדת להוציא הקראה באנגלית. 
אין צורך להגיש בקשות למימוש התאמות בבחנים ואנסינים  -השיבוץ הוא אוטומטי לסטודנטים שההתאמות
שלהן מעודכנות במערכת שבועיים לפני הבוחן.
 .3להל״ן לו״ז להגשת בקשה להתאמות מיוחדות:
א.

מועדיא'–בקשותהוגשועד20/00/2012דרךתחנתמידעאישי .

ב.

מועדי ב'  -הבקשה תוגש עד שבועיים לפני מועד הבחינה .על הסטודנט להציג :כרטיס התאמות בתוקף
ולוח בחינות שבו מסומנו הבחינות אליהם הסטודנט מבקש לגשת .פניות ללא כרטיס התאמות ולוח
בחינות מסומן לא תטופלנה.

שימולבסטודנטשלאיגישבקשהבהתאםללוזהנ״ללאיהיהזכאילהתאמות .
 .4ביטוליהתאמות  :במידה וסטודנט החליט לא לגשת לבחינה מסוימת ,לאחר שתיאם קבלת ההתאמות המיוחדות,
יודיע על כך למדור בחינות בימי העבודה (א-ד  )8:00-15:00לפחות  48שעות לפני הבחינה בדוא"ל .
בחינה שמתקיימת ביום א' או ביום ב'  -ניתן להודיע על ביטול הגעה לא יאוחר מיום ה' עד השעה .12:00
 .5סטודנט שאושרה לו בחינה בתנאים מיוחדים כגון הקראה ואינו מגיע לבחינה יחויב בקנס של .₪ 95
 ./ביטולים לכל המועדים והגשת בקשות למועדי ב יש לשלוח בדואר אלקטרוני אל מעיין שינדלר 
maayan_c@ACHVA.AC.IL 



התנהגותבזמןמבחן 
 .1הכניסה לכיתת המבחן מותנית בהצגת תעודהמזההוכרטיסנבחןהמעיד על הסדרת תשלום שכ״ל לסמסטר בו
נבחן הסטודנט .במידה ואין בידי הנבחן כרטיס נבחן  -באפשרותו לגשת לחדר מחשבים/ספריה ולהוריד כרטיס
מהמידע האישי בתנאי שעדיין ניתן לעשות זאת .במידה ולא ,עליו לגשת למדור שכ״ל בשעות הפעילות ,ולהמציא
אישור חד-פעמי להיבחן.ישלהתעדכןמראשבשעותהקבלהבמדורשכרלימוד.
.2לתשומתלבכםעל-מנתלמנועעיכוביםבכניסהלכיתתהמבחןואינעימויותמולהמשגיחיםאנאהכינואת
תעודתהזהותוכרטיסהנבחןמראשוהקפידולהביאםאתכםלכלמבחן,כוללבחינותמועדב'ומועדים
מיוחדים .
 .3לאחר הכניסה לכיתת המבחן והרישום על-ידי המשגיחים ,אין אפשרות לצאת מהכיתה ,אלא לאחר חצי שעה
מתחילת המבחן.
 .4סטודנט שהגיע לבחינה ומחליט שלא להיבחן יוכל לצאת מהכיתה רק לאחר חצי השעה הראשונה של המבחן.
סטודנט שיעזוב את חדר הבחינה לאחר חלוקת השאלונים ולא כתב את הבחינה ציונו יהיה נכשל.
 .5סטודנטים לא יורשו להיכנס לכיתת המבחן לאחר מחצית השעה הראשונה של המבחן.
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 .6על הסטודנטים להיבחן בכיתה שנקבעה להם עפ״י רשימות מנהל הבחינות  -לא ניתן לעבור מחדר לחדר
 .7יש לכתוב את המבחן בצד שמאל של מחברת הבחינה (צד ימין משמש כטיוטה) .אין לתלוש דפים ממחברת
הבחינה .אין לכתוב בשוליים הימניים במחברת הבחינה.
 .8יש לכתוב בכתב יד ברור .סטודנט שכתב בחינה בעיפרון והבחינה לא נסרקה לא יהיה זכאי לערער .אם הבחינה
נסרקה יהיה רשאי לערער על הבחינה ובתנאי שאיכות הסריקה תקינה.
 .9בזמןהמבחןישלהישמעלהוראותהמשגיחים,האחראיםעלתפעולהמבחןעפ״יתקנוןהמכללה.פרטי
סטודנטשלאימלאאחרהוראותהמשגיחיםיועברולוועדתמשמעת .
.10בבחינות חסויות חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לצלם את שאלות הבחינה במהלך הבחינהו/או החשיפה,
למחברתהבחינהאולכלאמצעיאחר .



חשיפותלבחינות
 .1מועדי החשיפות מופיעים בלוח הבחינות במידע האישי (בחינות שעברו או בחינות עתידיות) ובנוסף נרשמים על
הלוח ע"י המשגיחות במהלך הבחינה.לאיתקיימוחשיפותשלאבתאריכיםשנקבעו,לאתתאפשרחשיפה
אישית.
הקפידולשמוראתספחהבחינה-לאתתאפשרחשיפהללאספחהבחינה .
 .2קיימיםשניסוגיםשלחשיפות:
 חשיפהפרונטלית -בלוח הבחינות יופיעו מועדי החשיפות בציון שעות החשיפה והכיתה בה תתקיים החשיפה.
 חשיפהאינטרנטית -בלוח הבחינות יופיע מועד החשיפה והערה "חשיפה אינטרנטית".
בתאריךהחשיפה,עםהקלדתציוןהבחינה,תפתחחשיפהאינטרנטיתלמשך3ימיםבלבד.סטודנט
שירצהלערעריוכללעשותזאתבמשךשלושתהימיםהאלה.(תחנת מידע אישי > לשונית ציונים > ציונים>.
ליד ציון הקורס יופיעו אייקון "צפה במחברת" ואייקון "הגש ערעור").
 שימולב!לאתשלחהודעהעלפתיחתהחשיפה,ישלעקובאחרתאריכיהחשיפותבמידעהאישיואחר
הודעותהSMSשלקבלתהציון .
 .3ערעוריםעלציוניםניתןלהגישבמועדיהחשיפותבלבד,לאניתןלערערעלציוןבחינהשלאבמועדיהחשיפה.



מועדיב' 
איןצורךלהירשםלמועדיב',כלסטודנטהזכאילהבחןרשאילגשתלבחינותמועדב'ללאהרשמה, 
איןלהתחשבבהערהלאזכאילהיבחן .






היחידה ללוגיסטיקה אקדמית
מדור בחינות

00יוני 2012

מועדיםמיוחדים
 .1התקופה שנקבעה להגשת בקשות למועדים מיוחדים לבחינות סמסטר ב' תשע"ז הינהמתאריך23/00/2012עד
.10/09/2012
 .2אתהבקשהישלהגישבתאריכיםשפורסמולעילבלבד ,דרך המידעהאישילסטודנט-אפשרויותנוספות-
בקשותוערעורים-מועדמיוחד .לתשומתלבכם,בקשותשלאיגיעובזמןובקשותללאאישורים–לאיטופלו.
 .3תשובות לבקשות למועדים מיוחדים ומועדי המבחנים המיוחדים שיאושרו ,יפורסמו במידע האישי של הסטודנט
לאחר כשבועיים -שלושה מיום סיום הגשת הבקשות.
 .4במידה וסטודנט החליט לא לגשת לבחינה מסוימת ,יודיע על כך למדור בחינות בימי העבודה (א-ד )8:00-15:00
ולפחות  48שעות לפני הבחינה.
בחינה שמתקיימת ביום א' או ב'  -יש להודיע על ביטול הגעה לא יאוחר מיום ה' עד השעה .12:00
 .5סטודנט שלא יופיע לבחינה שאושרה לו במועד ג' ולא יודיע על כך לפחות  48שעות מראש– יחויב בקנס בסך .₪ 95
 .6הודעה על  ביטולי השתתפות במועד מיוחד  יש לשלוח בדואר אלקטרוני אל מעיין שינדלר 
maayan_c@ACHVA.AC.ILבהתאם ללו"ז המפורט בסעיף .4


מעקבציונים
באחריות הסטודנט לבדוק בתום סמסטר/שנה שכל הציונים נמצאים במידע האישי שלו.
שימו לב ,מאזן הציונים לתואר במידע האישי לסטודנט הוא הקובע.

אנומאחליםלכללהסטודנטיםהצלחה 

מדורבחינות
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