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 הנחיות לסטודנטים לתקופת בחינות סמסטר ב' תש"ף

 סטודנטים יקרים,

לקראת תחילת תקופת הבחינות, אבקש לעדכן אתכם בהנחיות ובהערות הבאות המהוות תוספת לנוהל 

הבחינות ולנוהל בחינות מרוחקות ייעודי לסמסטר ב' תש"ף )קורונה( שהתפרסמו בימים אלה והועלו לאתר 

:המכללה  

 א. רישום לבחינות:

מועדי בחינה  3מתוך בלבד מועדים  2-לגשת לזכאי נל"א, כל סטודנט מהבהמשך להנחיות  .1

 . מוצעים
לבטל את המועדים  באחריותכם .המועדים 3 -להסטודנטים כל מראש את  רשמההמכללה  .2

 המיותרים:
מועד זה לא סטודנט שיחליט לא לגשת למועד א',  - מועד א' להודיע על ביטולאין צורך    2.1

 יימנה במניין המועדים.

 .שעות לפני הבחינה 48עד  דרך תחנת המידעאת הרישום לבחינה יש לבטל  –מועדי ב'  2.2

 .12:00עד יום חמישי בשעה הרישום  בטללניתן  ,הבחינה מתקיימת ביום ראשוןשבמקרה 

)אין לשלוח מייל   בתחנת המידעהאם פנייה למחלקות יהיה באמצעות  ביטול ה  -מועדי ג'  .32

 -מתקיימת ביום ראשון הבחינה ל שבמקרה  .שעות לפני הבחינה 72עד  ( למחלקה

בפנייה יש  .12:00בשעה  רביעיעד יום  בחינהרישום להאת  בטלבקש לל רשאיהסטודנט 

 .ומספרו לציין את שם הקורס
, בין אם המדובר הוא בבחינה פיזית לשני מועדים לכל היותר בכל קורסכל סטודנט רשאי לגשת  .3

 עובר עבירת משמעת חמורה. סטודנט שיגש ליותר משני מועדים . או בבחינה מרוחקת.

תינתן לסטודנטים שיש להם מניעה חמורה בשני  למועדים מיוחדיםהאפשרות להגיש בקשות  .4

על כך הודעה )תחנת המידע כרגיל אמצעות ב הבחינותמועדים לפחות ותתאפשר בתום תקופת 

 .(תשלח בנפרד
 

, , ציונו בקורס יהיה 'נכשל'בזמןאו ג' לתשומת ליבכם, סטודנט שלא יבטל את הרישום למועד ב' 

 במניין המועדים.לו בקנס ומועד זה יחשב חויב הוא י

 

 בחינות מקוונות:ב. 

להגיע למכללה ולהיבחן בשטחה, להיבחן בבית מעוניין  קושי בשלש ,בבחינות מקוונות, סטודנט .1

הדרושה התארגנות הזאת לשם ו, עד שבוע לפני הבחינה באתר הטופס הייעודילמלא את חייב 

 חדרים והשגחה.מבחינת 

 :בית ובחינות מקוונות ערעור על בחינותג. 

עם הערות קובץ הבחינה  .ובחינות מקוונות יוגש כרגיל דרך תחנת המידע ת ביתוערעור על בחינ .1

ייעודי  מרוחקותבחינות  בנוהל פרטים מלאים מפורטים. moodle -יימצא במערכת ה המרצה

 .לסמסטר ב' תש"ף )קורונה(

 כללי:ד. 

שקיבלו התאמה ייעודית מדקנט הסטודנטים )הורים, קבוצות סיכון( לפנות  הסטודנטים באחריות. 1

 48תוך למרצי הקורס )עם עותק לראש המחלקה ולמזכירת המחלקה( ולוודא קבלת ההתאמה 

. לא תהיה כל מחויבות לממש את ההתאמה לסטודנטים שלא יעדכנו את קבלתהשעות מרגע 

 המרצים בזמן כנדרש. 

 ולהגיע מצוידים במסכות משרד הבריאותיש לפעול בהתאם להנחיות ת במכללה, בבחינות שמתקיימו. 2

 .בריאות ובהצהרת

https://w3.braude.ac.il/wp-content/uploads/2020/02/Tests-13.2.2020.pdf
https://w3.braude.ac.il/wp-content/uploads/2020/02/Tests-13.2.2020.pdf
https://w3.braude.ac.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%A8-%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A3-2020.06.17.pdf
https://w3.braude.ac.il/online-exam/
https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/
https://w3.braude.ac.il/statement-cov/


 

 !הצלחה בבחינותבריאות טובה ומאחלת לכם 

 

 הילה קנר

 אקדמימזכיר 


