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מענה לנציג כיתה יאן
מעבדת חוזק חומרים המון סטודנטים טוענים שיש הבדל משמעותי בין המעבדות שניתנות ללימוד בבית
וההכנה למעבדה לבין בחן פתע שנעשה במעבדה עצמה.
לפעמים יוצא מצב בו מנחה המעבדה שואל שאלות שלהן אין קשר בינן לבין הדו"ח הניתן ללימוד עצמי
ולשאלות הכנה בבית ויוצא מצב שנוצרים פערים בין המצוי לרצוי.
בנוסף  ,הטענות המועלות הן שהמנחה מעלה מעבדות חסרות בפרטים ובאיחור של כמה ימים מה שמוביל
בפער לימודי.
תשובה –

ההכנה למעבדה מהווה  20%מהציון הסופי וכך היא מוגדרת בסילבוס ,אנו רואים אותה כנחוצה
לשמירת הרמה האקדמית של המעבדה .הסטודנטים נדרשים לרענן את הידע הרלוונטי למעבדה
על סמך חומר הלימוד וספרי הלימוד בקורסי הקדם (מוצקים  1והנדסת חומרים) ,תדריכי
המעבדה אינם חומר ההכנה למעבדה בשום פנים ואין להסתפק בהם ,הנושא הובהר לסטודנטים.
לא נדרשת הכנה ברמה של בחינת סמסטר אבל מצד שני לא מתקבל על הדעת שסטודנט לא יכיר
את הניסוי אותו הוא עומד לבצע ואת התיאוריה הרלוונטית .ההכנה למעבדה נבדקת בדרכים
שונות על פי שיקול דעתו של המדריך.
לגבי העלאת הסרטונים  -ביצוע הניסויים על ידי מדריכי המעבדה צולם והסרטונים הועלו כולם
למודל ,למעט הניסוי האחרון שמיועד לשבועיים האחרונים של הסמסטר ועדין לא צולם.
הסרטונים הללו בצירוף קבצי התוצאות מכילים את כל המידע הדרוש לכתיבת הדו"ח .באשר
לסרטוני הזום של המעבדות – סרטונים אלו אינם מהווים מרכיב הכרחי ,יחד עם זאת אנחנו
מעלים גם אותם למערכת המודל כתוספת לשם הקלה על הסטודנטים .אולם ,מדריכים המלמדים
יותר מקבוצה אחת ממתינים עד לסוף השבוע בו ניתנת המעבדה על מנת שכל ההדרכות של מעבדה
מסוימת תסתיימנה .כפי שצוין ,סרטוני הזום אינם הכרחיים ובמקביל ,זמן ההגשה של הדו"חות
שניתן לסטודנטים הוא ארבעה שבועות כך שאין בסיס לטענה על פערי ידע.
תיב"ם  -העלתי את זה בשיחת נציגים גם כן  ,אנו מודעים לעומס הרב שבקורס ושהמרצים מנסים לעשות
את המקסימום שנצליח אנו מעריכים זאת מאוד  ,עם זאת אנו מרגישים שאנו משקיעים זמן רב מדיי
בקורס זה בעוד שיש לנו קורסים כבדים נוספים לא פחות .נשמח אם נקבל תשובה לגבי הורדת תרגיל
מתרגילי בית מסוימים או הקלה טיפה ברמה.
תשובה  -קורס תיב"ם יעבור התאמות הדרושות על מנת להקל על סטודנטים בש/ב.
סדנאות  -הרבה מאוד סטודנטים נתקלים בקשיים בקורסי ליבה כמו מוצקים  2פיזיקה (2בעיקר) ,תיב"ם
ומישדיפ כמובן.
תשובה – להלן הקישור ללוח סדנאות של מובילי הלמידה ,נבחנת האפשרות להוספת סדנאות נוספות
בהתאם לבקשת הסטודנטים
אנגלית מתקדמים א'  -סטודנט מנסה להירשם תקופה מאוד ארוכה לאנגלית מתקדמים א' ולא מצליח.
הוא שלח המון מיילים למזכירות ולקרן מהמחלקה לאנגלית ,ואף אחד לא חזר אליו בנוגע לרישום.
תשובה –
 .1לפי הנהלים של המכללה ,סטודנטים/ות חייבים/ות לסיים את אנגלית מתקדמים א' עד סוף
השנה הראשונה של לימודיהם/ן.
מותר לבחור בין סמסטר א' וסמסטר ב'.
החלטה לדחות את הקורס למועד מאוחר יותר או לסמוך על בחינת האמיר"ם היא באחראיות
הסטודנט/ית בלבד.
דחיית קורסים מסבכת את תכנון מספר הקבוצות לכל קורס בהמשך.
 .2היחידה לאנגלית פותחת את הקורס מתקדמים א' כל סמסטר.
מספר הקבוצות מתוכנן בכל סמסטר לפי מס' הסטודנטים/ות הנכנסים/ות ולפי תקציבים.
פתיחת כל הקבוצות המתוכננות תלויה במס' הנרשמים.
 .3בשנה הנוכחית קבלנו אישור ,לאחר פתיחת הסמסטר ולאור הביקוש המשמעותי ,לפתיחת קבוצה
נוספת לקורס מתקדמים א' בסמסטר א'.
 .4קבלנו אישור מהמל"ג להכיר בבחינות סיווג נוספות ( IELTSו - )TOEFL-פרטים באתר היחידה
.
 .5מומלץ לכל סטודנט/ית אשר חייב/ת בקורס אנגלית ,להקפיד להירשם בתחילת תקופת ההרשמה
כדי להבטיח לעצמם מקום.
בברכה – הנדסת מכונות

