20.1.2022
לחברות ולחברי הסגל ,לסטודנטיות ולסטודנטים ולכל בית הטכניון שלום,

לאור מגמות התחלואה בימים האחרונים ,ולאור העליה במספר המאומתים והמבודדים ,אנו נאלצים לבנות מערך
חלופות למתכונת הבחינות המתכוננת לסמסטר חורף תשפ"ב .מטרת המערך לאפשר הערכה רוחבית אחידה
ונכונה מבחינה אקדמית ולהמנע מבחינות מקוונות תוך שמירה על ההנחיות ועל בריאות ובטיחות של כל העושים
במלאכה – נבחנים ובוחנים כאחד.
מערך החלופות המוגדר בהמשך נפתח בקריאה להערכה חלופית בקורסים .אני פונה לסגלי ההוראה בבקשה
להקדיש לנושא ההערכה החלופית מחשבה ותשומת לב.
על פי הערכת המצב לגבי מספרי המאומתים והמבודדים ,בטכניון ובכלל האוכלוסיה ,אנו נקיים את הבחינות
כמתואר בהמשך בחלופה הראשונה .הנחיות מפורטות לגבי המימוש של החלופה יופצו בהקדם ע"י דיקן לימודי
הסמכה ודיקן בית הספר לתארים מתקדמים.
כמו שנהגנו מאז פרוץ המגפה ,גם בתקופת הבחינות הקרובה נפעל כדי לקיים את הפעילות האקדמית בצורה
הולמת ונכונה תוך הקפדה על ההנחיות ושמירה על בריאות כולנו .אני קורא לכולנו להצטרף למאמץ הזה ובעיקר
לגלות אחריות וחברות טובה ,להמנע מלהגיע לקמפוס במקרה שנמצאתם מאומתים או שאתם חוששים שכך
הדבר ,ולהשתמש באפשרויות המתוארות בהמשך כדי להשלים את שהפסדתם.

אני מאחל לכולם בריאות טובה והצלחה בבחינות.

בברכה,

פרופ' עודד רבינוביץ'
משנה בכיר לנשיא

מערך בחינות סמסטר חורף תשפ"ב
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הערכה חלופית:
אנו קוראים לסגלי ההוראה לאמץ שיטות הערכה חלופית .מתכונת לשינוי שיטת ההערכה
בקורס בסמסטר חורף תשפ"ב אושרה בוועדת הקבע ללימודים אקדמיים בתאריך 9.1.2022
והופצה באמצעות דיקני ודיקניות הפקולטות .אנא עשו שימוש באפשרות זו במקומות בהם היא
הולמת את אופי הקורס.
חלופת הבסיס:
 31.1עד 22.2
 .2.1מועדי א'
 27.2עד 15.3
 .2.2מועדי ב'
 .2.3פתיחת סמסטר אביב תשפ"ב 20.3
 .2.4אישור להבחנות במועד מיוחד אשר יערך יחד עם מועד המילואים יינתן למי שיציג אישור
על מחלה או בידוד ,כולל מחלה או בידוד של ילדים ,1בדומה למתכונת שהופעלה בסמסטר
אביב תשפ"א.
 .2.5מועדי מילואים יטופלו בנוהל הרגיל.
חלופה ראשונה:
 3.1לימודי הסמכה ישבצו בחינות עבור קורסים ברמת הסמכה ומשותפים בשלושה מועדים
)א' ,ב' ,מועד מילואים־קורונה( על בסיס כ־ 70%משתתפים במועד ב' וכ־ 30%משתתפים
במועד מילואים־קורונה.
 3.2מועד מילואים־קורונה יערך במתכונת זהה לזו של מועדי א' ו־ב' .במקרים חריגים ,ועל פי
שיקול דעת המרצה ,תותר חריגה מהוראה זו באישור דיקן הפקולטה ובתנאי שמספר
הנבחנים במועד מילואים־קורונה אינו עולה על .5
 3.3מועד מילואים־קורונה ישובץ במהלך שלושת השבועות הראשונים של סמסטר אביב,
בשעות אחר הצהרים ,במקביל להוראה.
1
 3.4למועד ב' ומועד מילואים־קורונה תהיה הרשמה מראש .
 3.5לימודי הסמכה ישבצו את הבחינות כך שיקבע משך של לפחות  10ימים קלנדרים בין
בחינה לבחינה באותו מקצוע.
 3.6כל סטודנט יבחן בשתי בחינות מתוך השלוש לכל היותר .הציון האחרון קובע .סטודנט
שיבחן בשלוש בחינות באותו מקצוע יקבל  0בבחינה השלישית )והציון האחרון קובע(.
 3.7בחינות מיוחדות על פי נהלי מילואים ישולבו במסגרת מועד מילואים־קורונה .מקרים
מיוחדים )לדוגמא ,סטודנט שהפסיד בחינה בשל בידוד ובחינה נוספת בשל מילואים( יטופלו
באופן פרטני תוך מתן פתרון הולם ומהיר למשרתים במילואים.
 31.1עד 22.2
 3.8מועד א'
 27.2עד 15.3
 3.9מועד ב'
 20.3עד 8.4
 3.10מועד מילואים‐קורונה
פתיחת סמסטר אביב תשפ"ב 20.3
3.11
חלופה שניה:
 4.1לימודי הסמכה ישבצו בחינות עבור קורסים ברמת הסמכה ומשותפים בשלושה מועדים
)א' ,ב' ,מועד קורונה( ,בהנחה שמועד א' או מועד ב' לא יתקיים באופן חלקי או לא יתקיים
בכלל.

 1הסטודנטים מתבקשים להשתתף במועדי א' וב' ולשמור את ההשתתפות במועד מיוחד )בחלופת הבסיס( או במועד קורונה‐מילואים
)בחלופה הראשונה והשנייה לגבי הבחינות שהתקיימו כסדרן( רק למקרה של בידוד או מחלה .אנו קוראים לסטודנטים לנהוג באחריות
במקרה של חשיפה לחולה מאומת וכן לקצר ככל הניתן את הזמן בין החשיפה ובין עריכת בדיקה המאפשרת את סיום הבידוד ,באופן בו
הבידוד לא יביא לדחייה במבחן.

 4.2מועדי קורונה ישובצו מ־ 20.3ועד .8.4
 4.3לימודי הסמכה ישבצו את הבחינות כך שיקבע משך של לפחות  10ימים קלנדרים בין
בחינה לבחינה באותו מקצוע.
 4.4פתיחת סמסטר אביב תשפ"ב תידחה בשלושה שבועות ל־.10.4
 4.5סיום הסמסטר אביב תשפ"ב ידחה בשלושה שבועות ל־.21.7
 4.6כל סטודנט יבחן בשתי בחינות מתוך השלוש לכל היותר ,הציון האחרון קובע .סטודנט
שיבחן בשלוש בחינות באותו מקצוע יקבל  0בבחינה השלישית.
 4.7מועדי מילואים יערכו כמקובל עד שבוע  5מפתיחת הסמסטר.
 .5מעבר בין החלופות:
 5.1כל עוד לא ניתנה הודעה ,חלופת הבסיס בתוקף.
 5.2מעבר לחלופה הראשונה יעשה על פי הערכת מצב לפי מספרי חולים ומבודדים )כולל
הורים לכאלו( ,נהלי בידוד בחשיפה לחולה מאומת ,נהלי כניסה לקמפוס ,או כל התפתחות
שלא תאפשר את קיום החלופה הבסיסית.
 5.3הודעה על מעבר לחלופה הראשונה תצא ,לכל המאוחר ,ב‐.23.1.2022
 5.4מעבר לחלופה השניה ייעשה בתגובה להטלת מגבלות על ביצוע בחינות בקמפוס ,כולל
דרישה למעבר לבחינות מקוונות ,או במקרה אחר בו לא ניתן לקיים את החלופה הראשונה.
 5.5הודעה על מעבר לחלופה השניה תצא מיד כאשר תתקבל ההחלטה המחייבת זאת.
 5.6אם ההחלטה המחייבת מעבר לחלופה השניה תחול רק על מספר ימים בתקופת הבחינות,
היא תיושם רק עבור ימים אלו .סדר העדיפויות ליישום חלקי :שבוע ראשון של סמסטר
אביב ,שבוע שני של סמסטר אביב ,שבוע שלישי של סמסטר אביב .הארכת הסמסטר
בהתאם.
 .6היבטים נוספים:
השיבוץ לחדרי הבחינות יעשה באופן שיבטיח ריחוק הולם ובטיחותי בין הנבחנים.
 .7שינוי לוח שנה אקדמי:
אם וכאשר יעלה צורך במעבר לחלופה השניה ,באופן מלא או חלקי ,תפורסם הודעה מתאימה
על שינוי בלוח השנה האקדמי.

