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 :דיקנים/ות ומרכזי/ות לימודי הסמכה של הפקולטות והיחידות האקדמיות ,הטכניון

מאת

 :פרופ׳ חוסאם חאיק – דיקן לימודי הסמכה

הנדון :נוהל להשלמת בחינות בצל וירוס הקורונה!
שלום רב,
מצורף למטה נוהל אשר גובש להשלמת בחינות עבור סטודנטים וסטודנטיות אשר נבצר מהם ומהן לגשת לבחינת
מועד ב' בסמסטר חורף תש"פ לקורסים שבחינת מועד ב' שלהם בוטלה .הנוהל ,אשר סעיפיו נדונו עם אס״ט,
מפורטים להלן:
 .1נוהל זה מתייחס לסטודנטים וסטודנטיות אשר נבצר מהם ומהן לגשת לבחינת מועד ב' עקב בידוד  /ביטול
מועד ב' וכן לסטודנטים וסטודנטיות הזכאים וזכאיות להיבחנות מיוחדת ע"פ נהלי לימודי הסמכה .סטודנט
או סטודנטית בבידוד )קבוצה א'( ייחשבו ככאלו שאושרו ע"י לימודי הסמכה לטובת היבחנות מיוחדת.
סטודנט או סטודנטית שנפגעו כתוצאה מביטול מועד ב' )קבוצה ב'( הוא כל מי שהיה רשום או הייתה רשומה
בסמסטר חורף תש"פ לאחד הקורסים שבחינת מועד ב' שלו בוטלה.
 .2הסטודנטים והסטודנטיות בשתי הקבוצות )א'+ב' ,סעיף  (1יהיו זכאים להיבחנות מיוחדת כהגדרתה בתקנות
לימודי הסמכה )בחינה במועדים הסדירים בהם מתקיימת בחינה במקצוע; התחשבות בציוני המעקב של
סמסטר א׳ תש"פ; וקליטת הציון בסמסטר א' תש"פ( .עד להשלמת ההיבחנות המיוחדת ,הציון בסמסטר א'
תש"פ לא ייכלל בשיעור ההצלחות ולא יופעלו דרישות הקדם הקשורות במקצוע.
 .3דיקן לימודי הסמכה יפנה בשיתוף עם דיקני הפקולטות למורים האחראיים על המקצועות בהם בוטלה בחינת
מועד ב' ויציע מציאת שיטת הערכה חלופית לבחינה שבוטלה ע"פ סעיף  2.2.1לתקנות לימודי הסמכה.
במקרים בהם בוחר מורה או מורת המקצוע להחליף את שיטת ההערכה מבחינה למתכונת אחרת )עבודה,
תרגיל בית ,וכו'( יקבע הציון במתכונת זו .יודגש כי במקרים בהם נבחרה מתכונת חלופית ,לא יתקיים מועד
ב' חלופי עם החזרה לשגרה.
 .4בקורסים בהם לא נקבעו פתרונות מהסוג המתואר בסעיף  3ייקבעו מועדי בחינה חלופיים בעת החזרה
להוראה פרונטלית .מועדים אלו ייקבעו לפחות שבועיים מראש או מוקדם מכך בתיאום עם נציגי הסטודנטים.
 .5קביעת ציון במתכונת המתוארת בסעיף  3או בבחינה במתכונת המתוארת בסעיף  4יחשבו כציון ב-
"היבחנות המיוחדת" .הבחינה המתוארת בסעיף  4תיחשב כאחד מהמועדים הסדירים בהם מתקיימת
בחינה ,כמו גם המועדים הסדירים בסמסטר הבא בו מתקיימת בחינה במקצוע ,כמשמעם בנוהל היבחנות
מיוחדת.
 .6סטודנט או סטודנטית המנויים על הקבוצות המתוארות בסעיף  1ומוותרים על הזכות להיבחנות מיוחדת
רשאים להירשם לקורס בסמסטר הבא שבו הוא ניתן )לא כולל סמסטר קיץ( .במקרה כזה ,הציון במועד א'
בסמסטר א' תש"פ יועבר לסמסטר העוקב )במידה והוא קיים( ,לא יופעלו דרישות הקדם הקשורות במקצוע,
ציוני המעקב יועברו באופן שאינו פוגע בסטודנט ובהשקעתו בסמסטר בו נבצר ממנו לגשת לבחינה .במקרה
זה ,הסטודנט יורשה לגשת רק למועד א' או למועד ב' – לבחירתו ,אך לא לשניהם.

 .7במקרים מיוחדים ,ובכלל זה במקרה של עיכוב בסיום התואר עקב ביטול הבחינה או הצורך בהיבחנות
מיוחדת ,יפנה הסטודנט או הסטודנטית לגורמים המתאימים בפקולטה .הפקולטה והמרצה האחראי יפעלו
במסגרת סמכותם ובתיאום עם לימודי הסמכה ,וככל שהדבר אפשרי ,למציאת פתרון.
אודה לעזרתכם/ן בהפצת ויישום נוהל זה בפקולטות וביחידות האקדמיות שלכם/ן.

בברכה,

פרופ' חוסאם חאיק  -דיקן לימודי הסמכה

העתקים :המשנה הבכיר לנשיא
יו״ר אס״ט
יו"ר הוועדה האקדמית ,אס"ט

