בחינות מקוונות – תשובות לשאלות נפוצות
האם מותר לצאת לשרותים במהלך בחינה מקוונת?
כן ,בהתאם לתקנון :יציאה לשירותים מותרת רק בבחינות שאורכן מעל שעה וחצי ,כעבור  45דק'
מתחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני סיומה ופעמיים בבחינות שאורכן שלוש שעות ומעלה ,ועד שהנבחן
הראשון מסיים את הבחינה .יש לפנות למשגיח בצ'ט ולבקש לצאת אין להתעכב מעבר ל  2דק' ,זמן
היציאה והחזרה יתועד בדוח ההשגחה.
מה קורה אם יש התנתקויות בזמן הבחינה?
במקרה של תקלה טכנית המונעת את המשך מהלך הבחינה להיות מצולם או מוקלט ,לרבות במקרים
של ניתוקים חוזרים ונשנים במהלך הבחינה ,יירשם האירוע בדוח ההשגחה.
כל אירוע כזה ייבדק לגופו ,המרצה יהיה רשאי לזמן את הסטודנט להגן בע"פ על מבחנו.
מדוע עלי להזדהות בזום בשם מלא ומס' ת"ז?
ניהול תקין של בחינה דורש הזדהות נבחן .אין דרך אחרת לבצע תהליך זיהוי .השינוי מתבצע בפרופיל
האישי שלכם בזום ותוכלו לשנות אותו שוב בתם הבחינה.
האם ניתן להציג למשגיח תעודה אחרת מלבד ת.ז? .
כן .ניתן להציג כל תעודה רשמית כולל תעודת סטודנט או רישיון נהיגה ,שיש בה פרטים מלאים
ותמונה.
מה קורה אם נכנסת שיחת טלפון לנייד במהלך בחינה?
במקרים בהם את נדרשים להתחבר לזום עם המכשיר הנייד ,דחו את השיחה הנכנסת .שיחה
נכנסת אינה מנתקת את החיבור לזום .בשום מצב אין לענות לטלפון במהלך בחינה!
אין לי שולחן עבודה מתאים בבית ,מה אני יכול לעשות?
יש לשבת במהלך הבחינה ליד שולחן עבודה מתאים (פינת למידה או שולחן אוכל) ,לא ניתן להיבחן על
בישיבה על מיטה או ספה .אם אין באפשרותכם להיבחן בתנאים הנדרשים באפשרותכם להגיע להיבחן
במכללה.
איך אני אשמע את המרצה או את המשגיח אם המיקרופון על ?mute
אין תקשורת מילולית במהלך הבחינה בין הנבחנים לבין עצמם או עם המשגיח או המרצה ,שאלות
למשגיח ומרצה יועברו בצ'ט בלבד ,במקרים חריגים ועל מנת להעביר הנחיות יפנה המשגיח או המרצה
לאחד הסטודנטים או לכולם.
איך אדע אם היה שינוי באופי הבחינה?
על המרצה להודיע לסטודנטים מראש מהו אופי הבחינה
האם ניתן להשתמש בחומר פתוח?
מותר להשתמש בחומר פתוח רק במקרים שהמרצה מאפשר זאת בהנחיות הכתובות של הבחינה.
האם מותר להשתמש בדפי טיוטה?
מותר לאלו שיש להם התאמה כזו ,או במקרה שהמרצה מאפשר זאת בהנחיות הכתובות של הבחינה.

האם ניתן לחזור אחורה בשאלות במהלך הבחינה ?
תלוי בהחלטת המרצה.
אני לא לבד ...מה לעשות אם יהיו עוד אנשים בבית במהלך הבחינה?
מומלץ להתארגן מראש לבחינה ולנסות למצוא מרחב פרטי ושקט ,במקרה שזה לא אפשרי ,ניתן לפנות
למדור בחינות לקבלת הצעות לפתרונות אפשריים בקמפוס .בכל מקרה חל איסור על כל שיח או דיבור
בחדר גם אם צד ג' נמצא בבית במהלך הבחינה.
איך אקבל מידע על שינוי בתאריך הבחינה?
כל הבחינות יתקיימו במועד המתוכנן ,במקרים חריגים מאוד יהיה שינוי בתאריך הבחינה והודעה על כך
תישלח מראש לסטודנטים בקורס ,ייתכנו שינויים בשעות הבחינות.

בהצלחה!

