תקנון בחינות-קורסי הכנה למדעים סמסטר קיץ

כללי
התקנון המפורט להלן מיועד להבהיר את הכללים המקובלים לגבי בחינות ,ונהלי היבחנות ,בקורסי הכנה למדעים,
במכללה האקדמית תל-חי.

זכאות לבחינה
זכאי להיבחן סטודנט הרשום בקורס במערכת הלימודים ,בסמסטר ובשנת הלימודים הנוכחית ,אשר מילא את כל
החובות האקדמיים בקורס ,השלים את כל חובותיו הכספיים במדור שכר לימוד לרבות הסדר תשלומים ,ואין כנגדו
פסיקה משמעתית המונעת את השתתפותו בבחינה.

מועדי הבחינות
הבחינות תתקיימנה בתום לימוד קורסי ההכנה .במקרים חריגים תתקיים בחינה בשיעור האחרון של הקורס .המכללה
שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי הבחינות בהתאם לשיקולים לוגיסטיים.
אין המכללה מחוייבת להבטיח מרווח כזה או אחר בין הבחינות בקורסי ההכנה .מועד בחינה נוסף מיועד לנכשלים
בלבד או למי שנבצר ממנו להיבחן במועד א' וקיבל על כך אישור מבעוד מועד .אין לפנות בבקשה למועד מיוחד
בנימוק של צפיפות בלוח הבחינות האישי.

מבנה בחינה
מרצה הקורס יקפיד על אופי דומה של הבחינה בשני המועדים בפרמטרים הבאים :משך הבחינה ,חומר עזר אסור
ומותר ,הרכב השאלות ,משקלן ורמת הקושי .משקלם היחסי של כל חלק או שאלה בבחינה יופיע בטופס השאלון.
המרצה יכתוב בשאלון הבחינה את משקלה של כל שאלה בציון הכולל .באם לא נקבע אחרת ,יהיה משקלן של כל
השאלות שווה .משקל הבחינה יצויין בציון הכולל של הקורס.
ככלל ,המבחנים יתקיימו בכתות ובמבנים של המכללה.

שינוי מועד בחינה
ככלל ,משנקבע לוח הבחינות ,לא יהיו בו יותר שינויים ,למעט כאלה הנובעים מאילוצי המערכת.
המועד הסופי ייקבע ע"י מדור בחינות ,בתיאום עם המרצה אך בכפוף לאפשרויות העומדות לרשות המדור .היה
ונקבע מועד חדש בתיאום עם המרצה ,הסטודנטים יעודכנו בפורטל לגבי השינוי.
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מועד א'
בחינות מועד זה תתקיימנה סמוך לסיום הקורס .ככלל ,חייב הסטודנט להשתתף בבחינות במועד א'.
סטודנט שנחשף לשאלון הבחינה נחשב כנבחן ,גם אם הגיש טופס ריק .חובתו של המרצה להיות נוכח במהלך
הבחינה במועד א' .אם נבצר ממנו לעשות זאת (עקב מחלה ,שירות מילואים ,שהות בחו"ל או כל סיבה אחרת
המונעת את הגעתו) ,חובתו למנות ממלא מקום מתאים ולהודיע על כך לראש החוג ולמדור בחינות.

מועד ב'
מועד ב' מיועד לסטודנט שנבצר ממנו להבחן במועד א' וקיבל על כך אישור מבעוד מועד ,או לסטודנט שנכשל במועד
זה בלבד .בכל מקרה הציון האחרון הוא הציון הקובע.
סטודנט שנחשף לשאלון הבחינה נחשב כנבחן ,גם אם הגיש טופס ריק.
בחינות מועד זה תתקיימנה לאחר סיום מועדי א' של הקורסים .עם זאת ,מועד בחינות נוסף יוכל להתקיים גם לפני
שהסתיימו בחינות מועד א' .במועד ב' חובתו של מרצה להיות זמין טלפונית ,אלא אם החליט ראש החוג אחרת.

הרשמה למועד ב' – סטודנט שנכשל בציון הבחינה או לא נכח בבחינה
סטודנט שלא נכח במועד א' וקיבל על כך אישור מבעוד מועד או נכשל בבחינה של מועד זה ,המערכת תרשום אותו
באופן אוטומטי למועד ב'.

סדרי בחינה
הנבחן יגיע לחדר הבחינה  15דקות לפני תחילתה כשברשותו אחת התעודות הבאות :תעודת זהות ,דרכון ,רשיון
נהיגה ,תעודת שוטר/חייל .התעודה המזהה חייבת להיות עם תמונה.
התעודה המזהה תופקד בידי המשגיח .סטודנט שאין ברשותו תעודה מזהה או ששמו אינו מופיע ברשימת הנבחנים
לא יוכל להבחן.
על כל סטודנט לוודא כי שמו מופיע ברשימת הנבחנים הנמצאת על שולחנו של המשגיח ולסמן  Vעל יד שמו.
סטודנט שאינו מופיע ברשימת הנבחנים יגיע לברור במשרדי המכינות.
ככלל ,המבחנים יתקיימו בכתות ובמבנים של המכללה.

זמן איחור
זמן איחור בבחינה יהיה  02דקות בלבד מתחילתה.
בכל מקרה נבחן המאחר מעל  02דקות מתחילת הבחינה לא יורשה להבחן .זמן האיחור זהה לכל המבחנים ללא קשר
לאורך הבחינה ולכל הסטודנטים ללא קשר לתוספות הזמן שאושרו להם.
על הלוח בכיתה יכתבו המשגיחים את אורכה של הבחינה ,שעת ההתחלה ושעת הסיום לנוחות הסטודנטים.

משך בחינה ונהלי יציאה מבחינה
משך הבחינה הוא כפי שצוין על גבי השאלון .למרצה שמורה הזכות להאריך את הבחינה אם יתברר לו במהלכה שיש
צורך בכך ,בתנאי שהדבר אפשרי לוגיסטית ויבדק מול מדור הבחינות.
הסטודנט ישב בחדר הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים .אלה רשאים ,לפי שיקול דעתם ,להעביר סטודנט ממקומו
לכל מקום ובכל עת.
יציאה מהכיתה ,לשירותים בלבד ,מותרת לאחר השעה וחצי הראשונות של הבחינה ,באישור וליווי משגיח .בבחינות
הנמשכות פחות משעה וחצי אין יציאה מהכיתה בזמן בחינה כלל .נשים בהריון ובעלי אישור רפואי מתאים ,יוכלו
לצאת לשרותים לאחר חצי שעה מתחילת הבחינה ,בהצגה של אישור ממרכז התמיכה.
יציאה לשרותים לא תותר כלל מהרגע שהסטודנט הראשון מסיים את הבחינה ועוזב את החדר ועד לסיומה.
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נהלי היבחנות ושימוש בחומרי עזר
סטודנט ידרש לחתום על הצהרה על מחברת הבחינה בנושא החזקת חומר וציוד אסורים.


את הבחינות יש לכתוב בצורה ברורה על עמוד אחד בכל דף ולא בשוליים ,אך ורק במחברות או בטפסים
שחולקו על פי ההנחיות.



הסטודנט ישתמש בזמן המבחן בעט בלבד .יוגבל השימוש למרקר אחד בלבד בבחינה ,למעט הנחיה מטעם
המרצה ,המאפשרת שימוש בכלי אחר כחומר עזר.



הסטודנט יענה במחברות הבחינה או בדף התשובון ,כפי שיסופק לו ע"י מדור בחינות .בחינה שתכתב
בעיפרון בניגוד לנהלים לא תאפשר ערעור ,או בדיקה.



חל איסור מוחלט על שימוש במכשירי טלפון ,מחשבים נייד ,איתורית קוויקשנרי ועוד במהלך בחינה .יש
לכבותם לפני תחילת הבחינה ולהניחם בקדמת הכיתה ביחד עם שאר החפצים האישיים .בבחינות בכלל
ובחינות המתקיימות בחדרי מחשב בפרט ,חל איסור מוחלט על יצירת קשר עם כל גורם באמצעות
מערכות ממוחשבות אינטרנטיות.



השימוש בחומר עזר בבחינה הוא בהיתר המרצה בלבד או על-פי הכתוב בטופס השאלון ,ויותר לשימוש
בתנאי שאין בו כל רישומים ,סימונים ,פתקים וכו' .אין להעביר חומר עזר בין הנבחנים .דפי עזר המוכנסים
למבחן באישור המרצה אינם מוחזרים לסטודנטים .בכל מקרה שיותר חומר עזר לשימוש בבחינה ,באחריות
מרצה הקורס להודיע על כך לסטודנטים מראש.



בסיום הבחינה יחזיר הנבחן למשגיחים את מחברת הבחינה ,הטופס וכל חומר עזר שצורף לבחינה או חומר
עזר שהמרצה ביקש לאסוף.



טיוטה תיכתב אך ורק במחברת טיוטה שיחלק המשגיח .בסיום הבחינה יאסוף המשגיח את דפי הטיוטה
לגריסה .דפי הטיוטה אינם מועברים לבדיקה לידי המרצה.



אין הסטודנט רשאי להעתיק את שאלון הבחינה או חלק ממנו ו/או תשובות שכתב במחברת הבחינה
ולהוציאם מחוץ לחדר הבחינה.



חל איסור מוחלט על שיחה בין הנבחנים והעברת חפצים ופריטים במהלך הבחינה.



נבחן אינו רשאי להחזיק בהישג ידו כל חומר הקשור למבחן ,בחדר המבחן או בסמוך לו.



עם סיום הבחינה הסטודנט יחתום ליד שמו ברשימת המשתתפים ויציין את שעת הסיום ,יקח עימו
הסטודנט את ספח הבחינה ,או את מדבקת הברקוד .הספח והמדבקה מהווים אסמכתה נוספת להשתתפותו
בבחינה.

על הנבחנים לציית לכל כללי המשמעת המקובלים בבחינות ולהישמע לכל הוראות המשגיחים.
חל איסור חמור על הפרת משמעת כלשהי .במקרה בו נבחן יחרוג מהנהלים ומכללי ההתנהגות
בזמן הבחינה על המשגיחים למלא טופס תלונה לוועדת המשמעת .במידה והתלונה תועבר לדיונה
של ועדת המשמעת ,יושהה ציונו של הסטודנט עד לאחר ההחלטה בעיניינו.

התאמות מיוחדות באישור מרכז התמיכה
מחשבון
המחשבון המותר לשימוש בבחינות הוא מן הדגם  .CASIO, fx – 82MSבכל בחינה בה בסעיף 'חומר-עזר' מצוין
'מחשבון רגיל' ,רשאי הסטודנט להשתמש במחשבון מדגם זה בלבד.
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בדיקת הבחינות


עם סיום הבחינה יעבירו המשגיחים את המחברות ואת רשימות הנבחנים (ובהן מספר המחברת וחתימת
הסטודנט עם צאתו) למדור הבחינות .המדור יעביר אותן עם מספרי זהות בלבד אל המרצה לבדיקה.



המרצה יזין את הציונים בפורטל ויחזיר את מחברות הבחינה למדור הבחינות לא יאוחר מחמישה ימי
עבודה (לא כולל סופי שבוע וחג) ,מהיום העוקב ליום הבחינה ,פרט למקרים חריגים באישור ראש החוג.



במידה ומסירת הציון מתעכבת מ עבר לתאריך מועד ב' ,יהיה הסטודנט זכאי לציון הגבוה מבין השניים.



הציונים יפורסמו בפורטל הסטודנט ,רק לאחר הגעת המחברות למדור לשם סריקה וערעור.



הסטודנט יקבל מסרון עם ציונו סמוך למועד חשיפת הציון בפורטל.



באחריות הסטודנט לבדוק בסיום מועדי הבחינות של קורסי ההכנה ,כי הבחינות והמטלות שהגיש נבדקו
וכי הציונים מעודכנים בפורטל ובגיליון הציונים .לא תתקבלנה פניות וטענות מאוחרות ,על היעדר ציון.

אובדן מחברת בחינה


אובדן מחברת בחינה לפני שנבדקה יקנה לסטודנט אפשרות לבחינה חוזרת.



אובדן מחברת בחינה אחרי שנבדקה והציון דווח ולפני שהסטודנט הספיק לעיין בה לצורך ערעור ,יקנה
לסטודנט אפשרות לגשת למועד ב' אם יבחר בכך.

ציונים
הציונים יינתנו במלל "עבר" ו"לא עבר" ,ציון מעבר נקבע על  02לפחות.
לא יעודכנו ציונים שלא נמסרו למדור בחינות ע"י המרצה ,במהלך השנה האקדמית הרלוונטית ללימודי הקורס .לא
יעודכן ציון רטרואקטיבית לסטודנט שסיים או הפסיק לימודיו ואינו פעיל במכללה.
על הסטודנט חלה האחריות לבדוק שכל ציוניו אכן עודכנו בזמן.

נוהל ערעורים
כל סטודנט זכאי ,במועד שנקבע על פי הנוהל ,לעיין במחברת הבחינה ולבקש מהמרצה הסברים על הציון .סטודנט
הסבור כי נפלה טעות בחישוב הציון או שציונו אינו משקף את הידע שהציג בפועל בבחינה ,רשאי להגיש ערעור
באופן ענייני ומנומק היטב ,על ציון הבחינה.
בחינות שנסרקות  -תקופת ערעור הינה  5ימים כולל סופי שבוע וחג .על המרצה להחזיר את תשובתו לסטודנט
באמצעות הפורטל תוך שבוע ימים מתום תקופת הערעור .כל סטודנט זכאי לערעור אחד עבור כל מועד בחינה.
בבחינות שנסרקות יוגש הערעור באמצעות פורטל הסטודנט במסגרת תקופת הערעור שפורסמה עבור בחינה זו
בלבד ,לא יתקבל ערעור לאחר מועד זה.
בחינות שאינן נסרקות – על המרצה לתאם מפגש ערעור (אישי או קבוצתי) .המפגש יפורסם עבור הסטודנטים
באמצעות מדור בחינות .הסטודנט יגיע למפגש עם המרצה בהתאם לשעות שיפורסמו ,עליו להביא עמו את תשובון
הבחינה המקורי ,כפי שנסרק עבורו בפורטל האישי.
אם מצא הסטודנט לנכון להגיש ערעור לאחר המפגש עם המרצה ,יוגש הערעור באמצעות פורטל הסטודנט במסגרת
תקופת הערעור שפורסמה עבור בחינה זו בלבד .לא יתקבל ערעור לאחר מועד זה.
בטופס הערעור יפרט הסטודנט את נימוקיו .עם קבלת הערעור יבדוק המרצה את כל הבחינה שנית ,יקבע את הציון
(העשוי להיות זהה לציון הקודם ,גבוה או נמוך ממנו) וינמק את החלטתו .אם יראה בכך צורך ,רשאי המרצה להזמין
את הסטודנט לקבלת הסבר בעל-פה.
עיכוב בקבלת ציון הערעור עד אחרי תאריך הבחינה במועד ב' יזכה את הסטודנט בציון הגבוה מבין השניים.
ככלל ,אין ערעור על ערעור .אולם ,סטודנט הסבור כי קופח במתן ציון לאחר ערעור בבחינה מטעמים אישיים בלבד
רשאי לערער בפני ראש החוג ולנמק בפירוט את טענותיו.
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