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 2מתוך  1עמוד  תאריך עדכון:  מהדורה : 
 

 

 

 ולשקלל את ציוניהם בציון הקורס. בחני חובה ומגןכיצד יש לקיים הנהלים את  להגדירמטרה: 

 

 סוגי בחנים .1

 בסילבוס הקורס.המפורסם  השקלולציון בוחן חובה ישוקלל בציון הסופי על פי  -בוחן חובה  .1.1

ורק  בסילבוס הקורסהמפורסם  השקלולעל פי י יון בוחן מגן ישוקלל בציון הסופצ - מגןבוחן  .1.2

 השקלול יוביל להעלאת הציון הסופי.אם 

 

 בוחן חובה .2

ישוקלל בציון הסופי רק אם הציון בבחינת הסיום של הקורס יהיה ציון            חובהציון בוחן  .2.1

 (.65 –, תואר שני 55 –עובר )תואר ראשון 

 מעבדות(. ואנגלית בקורסי מועדי ב' )למעט  נדרש לקיים בבחני חובה  .2.2

 תקיים בהתאם לנהלים. יג'  מועד .2.3

ציון בוחן חובה  ימי עבודה ולא יאוחר מתום הסמסטר. 12ציוני בוחן חובה יש לפרסם עד  .2.4

 יומר לבוחן מגן. או סוף הסמסטר ימי עבודה 12שיפורסם לאחר תום 

 

 בוחן מגן .3

           ציון יהיהבבחינת הסיום של הקורס  הציוןרק אם שוקלל בציון הסופי יציון בוחן מגן  .3.1

 (.65 –, תואר שני 55 –)תואר ראשון  עובר

 במצטבר. לקורסמהציון הסופי  20%להוות עד  יםמגן יכול בחני .3.2

 ב'. ימועד מויתקייבבחני מגן לא  .3.3

 מרצה הקורס:על פי אחת מהאפשריות הבאות ועל פי שיקול דעתו של תקיים ילזכאים מועד ג'  .3.4

 .בוחן מגן נוסף שיערך לפני מועד הבחינה הסופית קיום .3.4.1

 יחשב כציון בוחן מגן. שלה שאלה בבחינה הסופית אשר הציון הגדרת .3.4.2

 

 למתן בחנים הנחיות .4

 סילבוס הקורס יפרט את סוג הבוחן )מגן או חובה( ואת האחוז היחסי מהציון הסופי. .4.1

 בתחילת הסמסטר. ולמינהל האקדמי על מועדי הבחנים לסטודנטים יעהמרצה יוד .4.2

 במהלך הסמסטר רשאי המרצה לקיים בחנים כמפורט בסילבוס שפורסם לסטודנטים. .4.3

בתיאום מול , ות הלימוד של הקורסבחנים מחוץ לשע במהלך הסמסטר רשאי המרצה לקיים .4.4

 אקדמי.ההמינהל 

 יתקיימו עד שני בחנים בשבוע. בקורס אחד .4.5

 

 

 

 בבחניםהתאמות  .5

 תינתן תוספת זמן לסטודנטים זכאים.דקות ומעלה,  60בבוחן מגן שאורכו  .5.1
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 תינתן תוספת זמן לסטודנטים זכאים.בבוחן חובה  .5.2


