נוהל השלמת מועד ב' בבחינות סמסטר א' תש"פ
מצב החירום העולמי עקב התפשטות מגפת הקורונה והקושי לקיים מבחנים ולימודים מסודרים
מחייבים אותנו להיערך באופן מיוחד וחריג להשלמת תקופת המבחנים של סמסטר א' תש"פ .נוהל
זה מסדיר אך ורק את מועדי ב' בקורסים שהתקיימו בסמסטר א' תש"פ ,ואשר התקיימה בהם
בחינת מועד א' ,אך בחינת מועד ב' טרם התקיימה בשל מצב חרום.
.1

נוהל זה אינו כולל את תלמידי שנה א' בהנדסה.

.2

רשאים לגשת למועד ב' רק סטודנטים שלא ניגשו למועד א' או כאלה שנכשלו במועד א'.

.3

לעניין הנוהל הזה ,סטודנט ייחשב כ"נכשל" בקורס אם מתקיים אחד משני אלה:

א.

הוא קיבל ציון שלילי בקורס; או,

הוא קיבל ציון נמוך מסף מעבר בקורס (למשל ,אם בסילבוס של הקורס כתוב שכדי לעבור
ב.
קורס מסוים יש לקבל ציון  70ומעלה ,סטודנט ייחשב ל"נכשל" אם קיבל פחות מ.)70-

סטודנט שניגש למועד א' וקיבל ציון חיובי (או ציון הגבוה מציון סף שנקבע בקורס) אך רוצה
.4
לשפר ציון לא זכאי לגשת למועד ב' לפי החלטה זו .סטודנט כזה חייב לבחור באחת מבין 2
חלופות:
א.

להישאר עם הציון של מועד א'.

לקבל ציון "עובר" ,שלא יכנס לממוצע (על הסטודנטים לזכור שציון "עובר" עלול לגרום לכך
ב.
שהקורס לא יוכר לצרכי פטור במוסדות אחרים).
מי שלא רשאי לגשת עכשיו למועד ב' ,יוכל לגשת למועד ג' כדי לשפר ציון חיובי ,אם וכאשר
·
התנאים יאפשרו זאת .בשלב זה לא ניתן לקבוע את המועדים שבהם יתקיימו מועדי ג'.
בכל מקרה ,לא תהיה אפשרות לגשת למועד ג' למי שניגש לשני המועדים.

צורת מועדי ב' :באישור ועדת ההוראה המחלקתית ,יבחר כל מרצה באחת מהחלופות הבאות
.5
לקיום מועד ב':
עבודה .מרצה רשאי/ת להתנות את הציון במבדק בעל פה על העבודה הכתובה .המבדק
א.
ייעשה בשיחת טלפון/וידאו או פגישה במידת האפשר;
בחינת בית "רגילה" (משך הבחינה  48שעות לפחות) .גם כאן ,מרצה רשאי/ת להתנות את
ב.
הציון במבדק בעל פה על העבודה .המבדק ייעשה בשיחת טלפון/וידאו או פגישה במידת האפשר;
בחינת כיתה רגילה ,שתתקיים לאחר החזרה לשגרה (חלופה זו תאושר רק במצב שבו אין כל
ג.
אפשרות לקיים את אחת משתי החלופות האחרות).

הסטודנטים יקבלו  7ימים מראש הודעה על מועד הבחינה/עבודה ועל המתכונת שנבחרה
.6
לאותו קורס (עבודה או בחינה) .המבחנים יתקיימו לאחר חופשת הפסח.
.7

מועד פרסום הציונים יהיה בתוך שבועיים ממועד הגשת הבחינה או העבודה.

המכללה תתחשב במקרים מיוחדים של סטודנטים שזכאים לגשת למועד ב' ,אך אינם יכולים
.8
לממש את זכותם להבחן  /לכתוב עבודה מטעמים בריאותיים או אחרים.

כל הסטודנטים יורשו ללמוד על תנאי קורסי המשך .במקרה שבו נכשל סטודנט בקורס קדם
.9
שמהווה תנאי לקורס המשך ,הוא יהיה חייב לעבור את מועד ב' של קורס הקדם כדי להמשיך את
לימודיו במכללה.
אני מאחל לכם/ן בריאות טובה ,והצלחה במבחנים ובעבודות.

פרופ' ניר קידר
המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

