 25במאי 2020
סטודנטים יקרים,
אנחנו מתקרבים לסיום סמסטר ב ,ומבקשים לעדכן אתכם במספר החלטות הנוגעות לסוף
הסמסטר ולתקופת הבחינות שאחריו.
א .מועד סיום סמסטר ב
שנת הלימודים תסתיים כפי שנקבע מראש ,ב 26-ביוני ,ותקופת הבחינות תתחיל מייד לאחר מכן,
ב 28-ביוני.
ההכשרה המעשית מסתיימת גם היא במועדה ולא נגררת לתוך חודש יולי ,למעט במצבים שבהם
סטודנטים מסוימים צריכים להשלים את חובת ההתנסות.
ב .שיעורים פרונטאליים בסוף הסמסטר
ככלל ,תימשך ההוראה מרחוק עד תום שנת הלימודים .ייתכן שנוכל לאפשר לקיים שיעורים
בקמפוס לקראת סוף השנה .נושא זה כפוף להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה.
נעדכן בבוא העת.
ג .בחינות סמסטר ב (כולל קורסים שנתיים)
בשל תנאי תו סגול (אישור משרד הבריאות לקיים בחינות בקמפוס) החליטה הנהלת המכללה כי
רק בתחומים מסוימים יתקיימו הבחינות בקמפוס במועד שתוכנן ,ואילו בכל שאר הקורסים
תתקיים בחינה מקוונת או הערכה חלופית אחרת .המרצים יעדכנו אתכם מראש באיזו מהדרכים
המפורטות להלן יסתיים הקורס.
בסמסטר הנוכחי לא ניתן לגרוע סטודנטים מקורס בגין היעדרות ,גם אם הקורס התקיים כקורס
סינכרוני .על כן סטודנט שנרשם לקורס ולמד אותו במהלך הסמסטר יוכל לגשת לבחינה או לבצע
מטלה מסכמת ,כפי שנקבע על ידי המרצה.
המרצים הונחו להתאים את המשימות בבחינות או בדרכי ההערכה האחרות להיקף החומר שנלמד
בפועל ,תוך התחשבות במגבלות ההוראה המקוונת ובעובדה שבמשך כל הסמסטר לא התקיימה
למידה שגרתית.
ג .1-בתחומים הבאים יתקיים מבחן רגיל ,בקמפוס ,במועד שפורסם בלוח המבחנים המכללתי:
 מתמטיקה
 מדעי הטבע
 מדעי הסביבה
 מדעי המחשב
 לימודי אנגלית לצרכים אקדמיים
 לימודי יסוד בעברית ("עברית בהוראה")
 לימודי יסוד בערבית
 קורסים מתודולוגיים (סטטיסטיקה ושיטות מחקר) לפי רשימה שתכין כל פקולטה
 הקורסים הבאים הנלמדים בחוגים ללשון עברית במכון האקדמי הערבי לחינוך ובפקולטה
לחברה ולתרבות" :יסודות הדקדוק העברי"[" ,יסודות] התחביר העברי".
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על מנת למנוע בלבול ושאלות ,מזכירות כל פקולטה תפרסם את רשימת כל השיעורים בתחומים
הללו ,שבהם נערכת בחינה רגילה בקמפוס.
בכל שאר הקורסים תתקיים הערכה חלופית או בחינה מקוונת.
ד .הערכה חלופית
הערכה חלופית כוללת (לדוגמה) בחינת בית ,עבודה קצרה מסכמת ,או שקלול מטלות שהוגשו
במהלך הסמסטר.
ה .מבחן מקוון
 מבחן מקוון הוא מבחן אמריקני (רב-ברירה) או מבחן עם שאלות פתוחות ,שנפתח
לסטודנט במערכת  moodleביום ובשעה שנקבעו מראש למשך זמן שנקבע מראש .המרצה
מגדיר את משך המבחן ,וכן מגדיר הארכת זמן לזכאים לכך.
 מבחן מקוון אמריקני מבוסס על ערבול ובחירה אקראית של המחשב את השאלות עבור כל
נבחן .למעשה כל נבחן יקבל טופס אישי ,שאינו דומה לאלה שיקבלו עמיתיו בקורס.
 מבחן מקוון עם שאלות פתוחות נפתח לנבחנים לזמן קצוב ,כבבחינה רגילה בקמפוס (לא
ליממה או למספר ימים ,כמו בחינת בית) .הסטודנט יכול ,כמובן ,להשתמש בחומר עזר
כרצונו.
אנא שימו לב:
 מועדי בחינות (כולל בחינות בית) :יהיו בדרך כלל במועדים שפורסמו בלוח הבחינות
המכללתי .אם יהיה שינוי תדעו על כך לא פחות משלושה שבועות מראש.
 מועד ב :יתקיים בכל הקורסים שבהם יהיו בחינות רגילות בקמפוס וכן במבחנים
המקוונים (ראו הסעיף הבא).
 לבחינות בית אין מועד ב .הבחינה ניתנת במועד אחד בלבד ,למשך  96-24שעות בלבד.
במקרה של כישלון במבחן בית ,יש לפנות למרצה הקורס.
בשאלות בנושא מבחנים ומועדיהם אנא פנו למזכירות הסטודנטים בפקולטה שבה אתם לומדים.
אני מאחל לכולכם הצלחה רבה בסיום שנת הלימודים ,במבחנים ובעבודות ,ומקווה שהשנה הבאה
תתנהל כסדרה.
בברכה,

פרופ' עמוס הופמן
סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים
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