אל ציבור הסטודנטים,

הנחיות בחינות ועבודות  -עדכון ורענון לקראת תקופת הבחינות סמסטר ב' תשפ"א
עם חזרת המשק לשגרה והסרת המגבלות ,בחינות סמסטר ב' תשפ"א יתקיימו בקמפוס המכללה.
במסמך זה נשוב ונרענן את נהלי הבחינות והעבודות שבשגרה ונעדכן בדבר לוחות הזמנים הרלוונטיים.
אין בפרסום נוהל זה להחליף את התקנון האקדמי .מומלץ לקרוא את פרק הבחינות בתקנון האקדמי המעודכן
,הנמצא באתר האינטרנט של המכללה.

לוח הבחינות והעבודות
לוח הבחינות והעבודות מופיע במידע האישי לסטודנט ובו מופיעים מועדי הבחינות והגשת העבודות.

כרטיס נבחן
כרטיס הנבחן מעיד על הסדרת שכר הלימוד לסמסטר הרלבנטי .יש להציג את כרטיס הנבחן בכניסה לכיתת
הבחינה .לא ניתן להבחן ללא כרטיס נבחן.

ניתן להוריד כרטיס נבחן מהמידע האישי (לוח בחינות -כרטיס נבחן) החל מתאריך  15.6.2021ועד לתאריך
 25.7.2021מעבר למועד זה לא ניתן יהיה להוריד כרטיס נבחן וניתן יהיה לקבלו רק במדור שכר לימוד
בשעות הקבלה .מומלץ מאד לשמור את הקובץ המכיל את כרטיס הנבחן ,להדפיס אותו בכמה עותקים ולשמור
אותם היטב עד תום תקופת הבחינות של הסמסטר (מועדי א' ,מועד ב' ומועדים מיוחדים) .אין צורך להוציא
כרטיס נבחן חדש לפני כל בחינה.

שימו לב! רשימת בחינות אינה כרטיס נבחן ולא ניתן להיבחן באמצעותה.

סוגי בחינות
בחינה -בחינה המתקיימת בכתב.
בחינה ב - Moodle-בחינה המתקיימת באתר הקורס ב  , Moodleהנבחנים יבחנו בכיתות המחשב במכללה.
מבחן בית -מבחן שניתן למשך  3ימים .המרצה יעלה את השאלות למבחן הבית לאתר הקורס ב Moodle
שלושה ימים (לא כולל שבת) לפני מועד הגשת הבחינה המצוין בלוח הבחינות .הסטודנטים יעלו את המבחן
ל  Moodleעד התאריך והשעה המופיעים בלוח הבחינות במידע האישי לסטודנט.

התאמות בבחינות
 .1באחריות סטודנט ,שאוש רו לו התאמות מיוחדות בבחינות ,להציג כרטיס התאמות בפני המשגיחות
בתחילת הבחינה .לא תינתנה התאמות לסטודנט ללא הכרטיס .הנחיות להורדת כרטיס התאמות.
 .2סטודנט שאושרו לו ההתאמות המיוחדות הבאות בבחינות :כיתה נפרדת  /מיעוט משתתפים  /הקראה
ממוחשבת בעברית בלבד /הגדלת שאלון  /הקראת שאלון ע"י בוחן ניטרלי /הכתבת תשובות לבוחן
ניטרלי /תוספת זמן  /50%הנקה בבחינה /מקלדת ברייל/קורא מסך  ,NVDAומעוניין לממש אותן-
יגיש בקשה למדור בחינות למימוש התאמות בבחינות שלו מדי סמסטר ומדי מועד.
אין צורך להגיש בקשות למימוש תוספת זמן רגילה והקראה באנגלית -באנגלית השיבוץ אוטומטי
לסטודנטים שההתאמה שלהן מעודכנת במערכת ארבעה שבועות לפני הבחינה באנגלית.
אין צורך להגיש בקשות למימוש התאמות בבחנים ואנסינים -השיבוץ הוא אוטומטי לסטודנטים
שההתאמות שלהם מעודכנות במערכת לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבוחן/האנסין.
 .3לוחות זמנים להגשת הבקשות:
א .בקשות למימוש התאמות מיוחדות במועדי א' ניתן היה להגיש דרך המידע האישי עד תאריך
 - 23.5.2021הודעות והנחיות נשלחו לכל הסטודנטים עם פתיחת המערכת ובסגירתה.
ב.

בקשות למימוש התאמות מיוחדות למועדי ב' ומועדים מיוחדים יש להגיש בדואר אלקטרוני למדור

בחינות לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה .סטודנט שלא יודיע על כך לא יהיה זכאי להבחן בתנאים
מיוחדים.
בבי"ס לחינוך ותארים מתקדמים – ללירז לוי באימיילliraz_l@achva.ac.il .
בבי"ס למדעים – לתאיר משה באימייל tair_m@achva.ac.il
ג .סטודנט ,שהגיש בקשה לממש התאמה בבחינה והחליט שלא להגיע לבחינה ,צריך להודיע על
כך למדור בחינות בדואר אלקטרוני לא יאוחר מ  48שעות לפני מועד הבחינה.
על ביטול השתתפות בבחינות ,המתקיימות בימים ג-ו ,ניתן להודיע בימים א-ד עד השעה .15:00

על ביטול השתתפות בבחינות ,המתקיימות בימים א' או ב' ,ניתן להודיע לא יאוחר מיום ה' בשעה
.12:00
בבי"ס לחינוך  -ללירז בכתובת liraz_l@achva.ac.il .
בבי"ס למדעים – לתאיר משה באימייל tair_m@achva.ac.il
סטודנט ששובצה לו בחינה בתנאים מיוחדים כגון הקראה ולא הגיע לבחינה יחויב בקנס של 95
.₪

התנהגות בזמן מבחן
 .1הכניסה לכיתת המבחן מותנית בהצגת תעודה מזהה וכרטיס נבחן המעיד על הסדרת תשלום שכ"ל
לסמסטר בו נבחן הסטודנט .במידה ואין בידי הנבחן כרטיס נבחן – באפשרותו לגשת לחדר
מחשבים/ספריה ולהוריד כרטיס נבחן מהמידע האישי בתנאי שכרטיס הנבחן עדיין פתוח .במידה
וכרטיס הנבחן נסגר יש לפנות למדור שכ"ל בשעות העבודה.
לתשומת לבכם ,על-מנת למנוע עיכובים בכניסה לכיתת המבחן ואי נעימויות מול המשגיחים ,אנא
הכינו את תעודת הזהות וכרטיס הנבחן מראש והקפידו להביאם אתכם לכל מבחן ,כולל בחינות מועד
ב' ומועדים מיוחדים.
 .2לאחר הכניסה לכיתת המבחן ,רישום על-ידי המשגיחים וקבלת שאלון הבחינה הסטודנט מחויב
להשתתף בבחינה .אין אפשרות לצאת מהכיתה ,אלא לאחר חצי שעה מתחילת המבחן .סטודנט
שקיבל את השאלון והחליט לא לכתוב את הבחינה יקבל ציון "נכשל".
 .3סטודנטים לא יורשו להיכנס לכיתת המבחן לאחר מחצית השעה הראשונה של המבחן .על
הסטודנטים להיבחן בכיתה שנקבעה להם והמופיעה בלוח הבחינות במידע האישי לסטודנט – לא
ניתן לעבור מחדר לחדר.
 .4חובה לכבות את המכשירים האלקטרוניים והסלולריים ולהכניסם לתיק הסטודנט .חל איסור מוחלט
על הימצאות טלפון נייד ,שעון חכם ,או כל מכשיר אלקטרוני אחר ליד הסטודנט.
 .5יש לכתוב את המבחן בעט בלבד .מרצה רשאי לא לבדוק מחברת מבחן שנכתב בעיפרון .לא ניתן
יהיה לערער על ציון במבחן שנכתב בעיפרון.
 .6בזמן המבחן יש להישמע להוראות המשגיחים ,האחראים על תפעול המבחן עפ"י תקנון המכללה.
פרטי סטודנט שלא ימלא אחר הוראות המשגיחים יועברו לוועדת משמעת.
 .7אין להעתיק ו/או להוציא את שאלות הבחינה מחדר הבחינה.
 .8לא תתאפשר כניסת תינוקות וילדים לכיתת בחינה.

חשיפות לבחינות
 .1החשיפות לבחינות הינן חשיפות אינטרנטיות במידע האישי לסטודנט ,או לחילופין ב ( Moodleבמידה
והבחינה נערכה ב .)Moodle
 .2תאריכי החשיפות האינטרנטיות יופיעו בלוח הבחינות במידע האישי לסטודנט.
 .3לבחינה המתקיימת ב  Moodleתערך חשיפה ע"י המרצה.
 .4מחברת הבחינה של כל סטודנט (במידה ויש מחברת) תסרק ותועלה למידע האישי שלו לשונית
ציונים.
בבחינות גלויות בלבד יועלה גם שאלון הבחינה בנוסף למחברת הבחינה.
 .5בתאריך החשיפה ,המופיע בלוח החשיפות ,כשעה לאחר הקלדת ציון הבחינה תועלה מחברת
הבחינה ותפתח חשיפה אינטרנטית ל  5ימים .סטודנט יוכל לצפות במחברת הבחינה ו/או לערער
דרך המידע האישי שלו על ציון הבחינה במשך  5ימים מפתיחת החשיפה (יום הקלדת הציון וארבעה
ימים שלאחריו) .לא ניתן לערער על ציון הבחינה שלא בזמן החשיפה האינטרנטית.
 .6שימו לב! ההודעה על הציון פותחת את החשיפה .הסטודנט יקבל הודעת  SMSוהודעה למייל ובה
ציון הבחינה שלו .לא תשלח הודעה נפרדת על פתיחת החשיפה .בכל מקרה מומלץ לעקוב אחר
תאריכי החשיפות ולבדוק ביום המתוכנן האם נפתחה חשיפה .לא תתקיימנה חשיפות נוספות ולא
תתקיימנה חשיפות אישיות.
 .7הנחיות לצפייה במחברת הבחינה והגשת ערעור.

מועדי ב'
אין צורך להירשם למועדי ב' ,כל סטודנט הזכאי להבחן רשאי לגשת לבחינות מועד ב' ללא רישום.
שימו לב ,הציון הקובע הינו ציון המועד האחרון.

מועדים מיוחדים
התקופה שנקבעה להגשת בקשות למועדים מיוחדים לבחינות סמסטר ב' תשפ"א הינה מתאריך 8.8.2021
ועד תאריך .4.9.2021
 .1את הבקשה יש להגיש דרך המידע האישי לסטודנט -אפשרויות נוספות -בקשות וערעורים -מועד
מיוחד בתאריכים שפורסמו לעיל בלבד .לתשומת לבכם ,בקשות שלא יגיעו בזמן ובקשות ללא
אישורים – לא יטופלו.
 .2תשובות לבקשות למועדים מיוחדים ומועדי המבחנים המיוחדים שיאושרו ,יפורסמו במידע האישי של
הסטודנט לאחר כשבועיים מיום סיום הגשת הבקשות.

 .3סטודנט שלא יופיע לבחינה שאושרה לו במועד ג' ולא יודיע על כך לפחות  48שעות מראש– יחויב
בקנס בסך .₪ 95
אנו נקפיד על לוחות הזמנים שנקבעו ועל כן לא יתקבלו בקשות למועדים מיוחדים שלא במועדים שנקבעו
ולא יטופלו בקשות ללא אישורים מתאימים.

הגשת עבודות
 .1כל העבודות יוגשו באתר הקורס ב  .Moodleאת העבודה יש להעלות ל  Moodleעד תאריך ההגשה
המפורסם בלוח הבחינות והעבודות .לאחר תאריך זה תיחסם המטלה ולא ניתן יהיה להעלות את
העבודה.
 .2הגשת עבודה באיחור ,ע"פ נוהל הגשת עבודה באיחור המפורט בתקנון האקדמי ,תתאפשר לאחר
הסדרת כל הנושאים המנהלתיים וקבלת אישור להגשה .ראה נוהל הגשת עבודה באיחור דרך המודל
באתר המכללה/מדור בחינות.
 .3חובה לשמור עותק של העבודה כגיבוי.
 .4לא ניתן לתקן עבודות .שימו לב ע"פ התקנון האקדמי לא ניתן לתקן עבודות .מקרים חריגים ידונו
בוועדת חריגים אקדמית/ועדת הוראה.

מעקב ציונים
באחריות הסטודנט לבדוק בתום סמסטר/שנה שכל הציונים נמצאים במידע האישי שלו .לא קיים סנכרון
בין המודל ( )Moodleוהמערכת בה אנו עובדים -מאזן הציונים לתואר במידע האישי לסטודנט הוא הקובע.
חשוב! ע"פ התקנון האקדמי אין אפשרות לתיקוני ציונים ומסגרת הזמנים להגשת מטלות מוגדרת
ומוגבלת.

מענה לפניות
השירות לסטודנט ניתן ע"י רכזות הסטודנטים במרכז לשירות הסטודנט .בכל שאלה או בעיה עליך לפנות
לרכזת התוכנית/החוג שלך במרכז השירות לסטודנט.

אנו מאחלים לכל הסטודנטים בהצלחה
מדור בחינות

