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אורות ישראל

מכללה אקדמית לחינוך

מייסודן של מכללות מורשת יעקב ואורות ישראל (ע"ר)

מינהל סטודנטים

תקנון בחינות מקוונות – סטודנטים
כללי
• מדור בחינות אחראי לתכנון ותפעול מערך הבחינות .
• פניות למדור בחינות מתבצעות בפורטל או באפליקציה .לפתיחת פניה יש להיכנס למידע אישי,
אפשרויות נוספות ,בקשות וערעורים ,פניה למדור בחינות.
• באחריות הסטודנטית להתעדכן בלוח הבחינות.
• המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתאריכי הבחינות.
• שינוי תאריך בחינה ע"י הלומדים בקורס יתאפשר רק בהסכמת מדור הבחינות ,המרצה בקורס
ובחתימת  100%ממשתתפי הקורס .יובהר כי שינוי תאריך בחינה במועד א' יחייב לרוב גם שינוי
בתאריך מועד ב' והחתימה של הסטודנטים מהווה הסכמה לשינוי שני התאריכים.
ניתן להגיש בקשה לשינוי מועד עד שבועיים מיום פרסום לוח הבחינות.
• הבחינות מתבצעות דרך המודל באופן מקוון ,לא בשטח המכללה.
• הבחינה נמצאת במודל בתוך הקורס בו מתקיימת הבחינה.
• בהנחיות הבחינה מופיעים :משך הבחינה ,ההנחיות מיוחדות לבחינה ולינק ל ,ZOOM-הזום ייפתח
חצי שעה לפני תחילת הבחינה.
• פתרון הבחינה במודל ללא חיבור ל  ZOOM-לאורך כל זמן הבחינה ,משמעותו – פסילת הבחינה.
• חובה להשאיר מצלמת מחשב ומיקרופון תקינים ופתוחים למשך כל הבחינה .על הסטודנטית לוודא,
לאורך זמן הבחינה ,כי המצלמה דולקת ומצלמת באופן תקין .במקרה בו סטודנטית לא תיראה על-גבי
מסך ה Zoom-לאורך זמן – יגרור הדבר את פסילת הבחינה והגשה לועדת משמעת.
סדרי הבחינות
• סטודנטית שאחרה לבחינה עד חצי שעה מתחילתה ,תוכל להצטרף לבחינה ,אך אינה זכאית לתוספת זמן
בשל האיחור.
• על הסטודנטית לשבת בחדר שקט ,לבדה.
• לאחר חצי שעה מתחילת הבחינה ,תחסם הגישה לבחינה ול.ZOOM-
• סיום הבחינה ועזיבת חדר ה ZOOM-תותר רק לאחר חצי שעה מתחילת הבחינה.
• אין לצאת מהבחינה במהלכה .יציאה משמעותה סיום הבחינה והגשתה.
• יציאה לשירותים מותרת לאחר מחצית השעה מזמן תחילת הבחינה – חובה לעדכן ולקבל אישור בצ'אט
פרטי מהמשגיח.
• אין להכניס תינוקות בכל מהלך הבחינה! וכן אין לעזוב את הבחינה לצורך טיפול בתינוק .יציאה לצורך
זה מחייבת סיום הבחינה .לטובת העניין ,נא להיערך מראש עם בייביסטר למשך זמן הבחינה.

• סטודנטית שהחליטה שלא להיבחן לאחר פתיחת הבחינה במודל מסיבה כלשהיא ,תחויב להישאר
מחוברת לזום עד חצי שעה מתחילתה ויחשב לה כמימוש זכאות למועד.
• הוראות אלו נכונות גם לסטודנטית אשר החליטה לשפר ציון במועד ב'.
• טלפונים ניידים כבויים .חל איסור על שימוש ואחזקת מכשירים ניידים עד להגשת המבחן – אי עמידה
בכלל זה תגרור הגשה לוועדת משמעת.
• סטודנטית רשאית להשתמש רק בחומר העזר המפורט בהנחיות הבחינה ,כפי שנקבע ע"י המרצה.
חל איסור לצלם את שאלוני בחינה בכל דרך שהיא.

זכויות הנבחן
• סטודנטית זכאית להיבחן בתנאי שאינה חייבת :שכר לימוד ,ספרים לספרייה או למרפ"ד.
• אם נקבעו לסטודנטית שתי בחינות באותו יום ובאותה שעה רשאית הסטודנטית להיבחן בשתי הבחינות
ברצף באותו היום.
בחינות ברצף יתואמו מול מדור בחינות לפחות שבועיים לפני תאריך הבחינה ע"י פניה בפורטל למדור
בחינות .הגשת בקשה צריכה להיות בנפרד לכל אחד מהמבחנים.
• יש לוודא קבלת אישור הבקשה ממדור בחינות.
• התאמות:
א .זכאות להתאמות בבחינות ניתנת ע"י יועצת המכללה הגב' פנינה נוימן.
ב .למימוש הזכאות להתאמות מיוחדות כגון הקראה או חדר שקט ,יש להיכנס ללוח הבחינות שבפורטל
הסטודנטית או באפליקציה ללשונית לוח בחינות ,לצד כל בחינה מוצג לחצן בחירת התאמות באמצעותו
בוחרים את ההתאמות המבוקשות עבור הבחינה ,הודעת תזכורת לזכאיות לטובת הזנת התאמות  -תישלח
ממדור בחינות לקראת תחילת תקופת הבחינות.


את ההתאמות הנדרשות ניתן להגיש עד שבועיים לפני תאריך הבחינה.

 לא נוכל להבטיח מימוש התאמות לסטודנטית שלא תגיש בקשה במועד .
ג .סטודנטית בהריון זכאית ל  25%תוספת זמן ממשך הבחינה .על –מנת לבקש זכאות זו ,יש לפנות
למדור בחינות בצירוף מסמך רפואי ,שבועיים לפני תחילת חודש המבחנים.
• ההנחיות תקפות לכל מועדי המבחנים.
מועד ב'
הרשמה למועד ב' מתבצעת עצמאית במידע לסטודנט (פורטל) או באפליקציה תחת לשונית לוח בחינות.
ניתן להירשם עד כשבוע  ,לפני מועד הבחינה (לא כולל יום הבחינה) לאחר מכן אפשרות ההרשמה
נחסמת .סטודנטית שלא נרשמה כנדרש למועד ב' -לא תוכל להיבחן.
סטודנטית שלא נבחנה במועד א' – מחובתה להירשם למועד ב'.
• סטודנטית שנרשמה למועד ב' והחליטה שלא לגשת  -תבטל את ההרשמה עצמאית.
ביטול ההרשמה מתבצע במידע לסטודנט (פורטל) או באפליקציה תחת לשונית לוח בחינות.
ניתן לבטל בחינה זו ,לא יאוחר משבוע לפני מועדה ( לא כולל יום הבחינה).

מועד ג'
בקשת בחינה במועד ג' ,תידון רק במקרים חריגים מאוד ,כגון :חופשת לידה.
•
הבקשה תוגש דרך הפורטל לוועדת סטטוס ,אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – אפשרויות הגשה
 וועדת סטאטוס תואר ראשון  ,לא יאוחר מחודש ימים ממועד ב' .• סטודנטית שנרשמה למועד ג' ולא התייצבה למבחן ,מבלי שביטלה את רישומה בזמן (לא יאוחר
משבוע לפני מועד הבחינה (לא כולל יום הבחינה) תחוייב באמצעות חשבון שכר הלימוד שלה בדמי
טיפול כפי שייקבעו מעת לעת.
• הציון הקובע של הבחינה יהיה הציון האחרון מבין המבחנים שכתבה הסטודנטית.

ערעור על ציון
סטודנטית המעוניינת לערער על ציון מבחן תפעל על פי ההנחיות הבאות:
א .ערעור ראשון תערער הסטודנטית בפני המרצה.
ב .במידה ותשובת המרצה לא סיפקה את הסטודנטית ,באפשרותה להגיש ערעור נוסף לוועדת סטטוס.
(הפניה תתבצע באמצעות הפורטל – יש להיכנס למידע אישי ,אפשרויות נוספות ,בקשות וערעורים ,פניה
לוועדת סטטוס).

בברכת הצלחה בבחינות,
מינהל סטודנטים – מדור בחינות

