12.10.2021
אל :הסטודנטיות והסטודנטים בטכניון
מאת :פרופ' חוסאם חאיק – דיקן לימודי הסמכה
הנדון :נהלים והפצת מידע לסטודנטים בתחילת הסמסטר חורף תשפ״ב
שלום לכולם/ן,
הנחיות אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך הם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
ברכות לרגל תחילת שנת הלימודים תשפ״ב .זו הייתה תקופה מורכבת ומלאה באתגרים ויחד עברנו אותה בהצלחה רבה.
ברכות למצטרפים החדשים לטכניון! מכתב זה מדגיש נהלים ותקנות עיקריים לקראת פתיחת סמסטר חורף תשפ״ב.
פירוט מלא של תקנות הסנט בעניין ההוראה מופיע בקטלוג הלימודים.

 .1תאריכים חשובים
לוח השנה האקדמית מופיע כאן.
• יום ההכוון לסטודנטים חדשים יתקיים ביום ה'21.10.2021 ,
• היום הראשון ללימודים בסמסטר חורף תשפ''ב יתקיים ביום א'24.10.2021 ,
• חופשת חנוכה תתקיים בין  28.11.2021עד 03.12.2021
• היום האחרון ללימודים בסמסטר חורף תשפ''ב יהיה :יום ה'27.01.2022 ,

 .2פרסום סילבוסים ושיטות הערכה
לאור המציאות המשתנה והבלתי צפויה בעידן הקורונה ,יונגש לסטודנטים בקמפוס פורמט קבוע לסילבוס שיכיל את
כלל התשובות לשאלות המרכזיות  ,כולל ,עד כמה שניתן ,תגובות להתפתחויות במצב התחלואה ובהתאם במגבלות
(מקרים ותגובות) .סגל ההוראה יוודא את בנייתו ופרסומו של סילבוס כזה לסטודנטים באתר הקורס .הסילבוס
יפורסם בתיאור הקורס .כמו כן  ,צוותי ההוראה יעשו כל מאמץ בכדי לטפל בנקודות הבאות:
א .לציין תאריכים להגשות תרגילי הבית וכמותם מראש בסילבוס .הרכב הציון כפי שצוין בסילבוס מלכתחילה יהיה
ללא תלות במספר התרגילים שנתנו בפועל.
ב .לציין אם יש בקורס פעילות בנוכחות חובה .לעניין זה ,צוותי ההוראה ישתמשו בחובת נוכחות כאשר הדבר
באמת נחוץ מבחינה אקדמית .כמוכן ,צוותי ההוראה יביאו בחשבון שייתכן ויהיו סטודנטים שלא יוכלו לעמוד
בחובת נוכחות מטעמים בריאותיים ,בידוד ,קבוצת סיכון ,סגר על יישובים ,מגבלות תחבורה ,הורים לילדים
במקרה שמערכת החינוך (גנים ו/או בתי הספר היסודיים) תושבת ,וכו'.
ג .יודגש כי שיטת הערכה במתכונת עובר/נכשל בינארי אינה חלק משיטת הערכה חלופית ולא תוכל להיות
אופציה.

 .3הוראה בתקופת הקורונה
בהמשך למכתב המשנה הבכיר לנשיא מתאריך  ,10.10.2022תקנות ההתגוננות מול נגיף הקורונה התקפות בימים אלו
מנחות ומחיבות לאפשר למידה מרחוק לסטודנטים ולסטודנטיות שאינם בעלי תו ירוק .לטובת סטודנטים אלה ,וככל
שהתקנות מורות על כך ,צוותי ההוראה מחויבים לשדר את השיעורים לצפייה או לספק הקלטות ,וזאת במקביל להוראה
פנים אל פנים ,בהתאם למפורט במכתב המצורף ובכפוףלכל התחייבויות הטכניון שלא לעשות בהקלטות שימוש חד צדדי
כמפורט שם .עוד נזכיר שאין כל מניעה לשלב בין שתי השיטות או לשלב שיטות נוספות ,הכול על פי שיקול הדעת של
צוותי הקורסים בהתייעצות עם דיקני הפקולטות .קורסים בהם יש התנסות מעשית (מעבדות ,סטודיו ,קורסי ספורט וכו'),
שיעורים בהם הנוכחות חובה ,בחנים ובחינות חורגים מהוראה זו .אלו יתקיימו בקמפוסים ,פנים את פנים.

 .4הפצת מידע
א .צוותי ההוראה יפרסמו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום  20.10.2021את כל הפרטים הקשורים לתוכן המקצוע
ואופן ניהולו .בפרט ,יפרטו את מרכיבי הציון ומשקליהם ואת ההבחנה בין ציון מגן וציון תקף ,הכל לפי המתכונת
שתוארה לעיל .הכללים הם חד משמעיים ואינם ניתנים לשינוי במהלך הסמסטר .כאמור בסעיף  2ד׳ ,ציון
עובר/נכשל בינארי איננו אופציה להערכה.
ב .שעות קבלה :צוותי ההוראה יפרסמו עם תחילת הסמסטר את שעות הקבלה שלהם.

 .3הערכה בקורס
א .בהתאם לחוק זכויות הסטודנט ,החלטת הסנט מאפשרת לסטודנטים לגשת למועד א' או למועד ב' או לשניהם.
צוותי ההוראה יקפידו כי בחינות מועד א' ומועד ב' תהיינה באותה מתכונת (להוציא מקרים בהם שינוי
המתכונת נכפה מכורח הנחיות הבריאות) וישמרו על אחידות מרכיבי ציון המקצוע בין שני המועדים .כללים
מיוחדים (אם יש כאלה) עבור סטודנטים החוזרים על המקצוע יצוינו אף הם.
ב .צוותי ההוראה יכולים לאמץ שיטות שונות להערכה בקורס :הערכה מעצבת (הערכה לשם למידה) ,שתפקידה
לקדם ,לשפר ולעצב את תהליכי הלמידה וההוראה; והערכה מסכמת (הערכה של הלמידה) ,שתפקידה
להעריך את הישגי הלומדים ולדווח עליהם .חשוב להתייחס להערכה כדרך לתת לסטודנטים משוב על
התקדמותם ולמרצה כדרך לקבל משוב על הקשיים והנקודות שיש לחזק במהלך הקורס .מרצים שמעוניינים
לתת שיעורי בית או לבצע הערכת אמצע במהלך הסמסטר הנוכחי יכולים להשתמש במגוון אפשרויות .בין
היתר ,אפשר לאמץ אחד או שילוב של מספר גישות ,בחני אמצע ,בדיקה בעל פה ,מבחנים קבוצתיים ,מקצה
שיפורים ,הערכה משלבת ,וכו׳.
ג.

על-פי תקנה  2.2.5בקטלוג הלימודים ,אין לקיים יותר מבוחן תקף אחד במקצוע שיש בו בחינה סופית ,ואין לקיים
יותר משלושה בחנים במקצוע שאין בו בחינה סופית .יש לקבוע מועדי ב' לבחנים תקפים.

 .4חופשת חנוכה
חופשת חנוכה תתקיים בין  28.11.2021עד  .03.12.2021חופשה זו ניתנה לסטודנטים בכדי שינצלו את הזמן למנוחה
ולהשלמת תכנים .אין לתת לסטודנטים תרגילי בית להגשה בזמן החופשה ויש לוודא כי ניתן זמן הולם לפתרון תרגילים
לאחר החופשה מבלי לקחת בחשבון את ימי החופשה.
 . 5חופשות והתחשבות בסטודנטים לא יהודים
הטכניון רואה חשיבות רבה בכיבוד חופש הדת של כלל ציבור הסטודנטים ולכן קובע בכל שנת לימודים ימי חג לכל עדה
(מוסלמים ,נוצרים ,דרוזים וצ׳רקסים) בהם לא יתקיימו בחינות ובחנים ,יינתן פטור מנוכחות חובה בשיעורים בימים אלה
(למעט פונקציות הניתנות להשלמה כגון מעבדות ומקצועות הספורט) .בערבי החגים לא יתקיימו בחנים ומבחנים החל
מהשעה  .16:30אם נקבע מועד הגשת מטלה ליום חג ,יוכל הסטודנט להגישה במועד סמוך לאחר החג .להלן רשימה
של החגים במהלך סמסטר חורף תשפ״ב:
חגים לסטודנטים הנוצרים:
 חג המולד – החל מ 16:30 -בתאריך  24.12.2021עד תום 25.12.2021 ראש השנה – החל מ 16:30 -בתאריך  31.12.2021ועד תום 01.01.2022-

חגים לסטודנטים הדרוזים:
 איןחגים לסטודנטים המוסלמים:
-

אין

 .6שירות במילואים
הסנט מכיר בפגיעה בלימודים הנובעת משירות מילואים בתקופת הבחינות או משירות ממושך בתקופת הלימודים .הסנט
קבע שיש לעשות כל מאמץ לאפשר לסטודנטים אלה להשלים את חומר הלימוד ולסיים את דרישות המקצוע עוד באותו
סמסטר שבו נרשמו למקצוע .בכל מקרה ,חייב מורה המקצוע למצוא פתרון הולם לסטודנט שלימודיו שובשו .הפתרון

יכול לכלול בחינה ,תרגילים ,עבודה נוספת וכו' .שימו לב לעדכון תקנת המילואים .פירוט מלא מופיע בקטלוג .ראו גם
נספח ו' בקטלוג הלימודים  :נוהל בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים.

 .7סטודנטים עם מוגבלות פיזיות
בנובמבר  2016פורסמו תקנות הנגישות במוסדות להשכלה גבוהה ,ותוקפן החל מנובמבר  .2018התקנות מחייבות
נגישות מלאה הן במבנה ובמרחב הפיסי של המוסדות להשכלה גבוהה והן בשירותי ההשכלה שהמוסדות מעניקים .
המרכז לתמיכה וייעוץ בלשכת דיקן הסטודנטים פרסם חוברת "הוראה נגישה" המציגה קוים מנחים לסגל האקדמי .אנא
נא להשאיר מספר מקומות פנויים בתחילת הכתה במשך רבע השעה הראשונה של השיעור על מנת לאפשר
לסטודנטים המגיעים באיחור בגלל מוגבלות פיזית להשתלב בנוחות בשיעור ומבלי להביכם .מקומות אלה מסומנים
בכל כתה.
 . 8היחידה לקידום הלמידה וההוראה ומרכז ההערכה עומדים לרשותכם במגוון שירותים .ראו באתר המרכז:
/http://promoteach.technion.ac.il
בברכת סמסטר לימודים פורה ומוצלח.

בברכה,

פרופ׳ חוסאם חאיק – דיקן לימודי הסמכה

