הנחיות לנבחן/ת
אנא קרא בעיון את ההנחיות לפני כתיבה המבחן .
 לוח מועדי הבחינות השנתי מתפרסם באתר האינטרנט של האקדמית גורדון בתחילת שנת
הלימודים .באחריות הסטודנט לבדוק אם חלו שינויים במועדי הבחינות עד שבוע לפני
הבחינה.
 הודעה על מיקום הבחינה מופיעה בכרטיס הנבחן ,עם זאת יש לבדוק את מיקום הבחינה
בלוח המודעות בכניסה למכללה ביום הבחינה.
 על הנבחן להבחן רק באותו חדר אליו שובץ ,בהתאם לרשום בכרטיס נבחן.
 לקראת מועדי ב' יש להדפיס כרטיס נבחן מעודכן.
 כניסה לחדר בחינה תתאפשר  10דקות לפני תחילת הבחינה באישור המשגיח.
 הכניסה לחדר הבחינה מותרת עד  30דקות לאחר מועד תחילתה של הבחינה ,באישור מיוחד
בלבד מראש מדור בחינות .לסטודנטים שאיחרו לא תינתן הארכת זמן.
 במידה וסטודנט מאחר לבח ינה וישנם סטודנטים שסיימו לכתוב את הבחינה באותו חדר
בחינה אליו שובץ ,לא תתאפשר כניסה לבחינה זו ומועד זה יחשב מועד לכל דבר.
 אין להביא ילדים או תינוקות לבחינות.
 יש לכבות מכשירים ניידים ולהכניס לתיק ,אותו יש להניח בקדמת החדר ליד הלוח.
 כל שימוש במכשירי טלפון ניידים או בכל דרך תקשורת אחרת במהלך הבחינה מהווה
עבירה!
 אין להשתמש באוזניות או באטמי אוזניים ללא אישור מיוחד מיועצת המכללה.
 יש ל כתוב את פרטיך האישיים על גבי מחברת הבחינה מיד עם תחילת הבחינה.
 במהלך הבחינה יתבצע זיהוי באמצעות כרטיס נבחן ותעודה מזהה עם תמונה ,אותם יש
להניח על השולחן בצורה גלויה .סטודנט בעל כרטיס התאמות יצרף אותו לכרטיס נבחן.
 סטודנט בעל חוב שכר לימוד לא יוכל להבחן.
 כתוב את תשובותיך בכתב יד ברור משני צידי הדף .אין לכתוב עם עט מחיק.
 יש ציין בראש כל שאלה את מספר השאלה שעליה אתה עונה.
 אין להוציא את מחברת הבחינה (או חלק ממנה) מחוץ לחדר הבחינה.

 אין לקרוע חלקים ממחברת הבחינה :ריקים ,טיוטות ,מבוטלים ,וכד'.
 חלקים שאינך רוצה כי הבוחן יקרא ויתייחס  -מתח קו אלכסוני ורשום עליהם "מבוטל".
 על הנבחן לציית להוראות המשגיחים .כל פנייה למשגיח תיעשה על ידי הרמת יד.
 אין להעביר ציוד משרדי ,לרבות כלי כתיבה ,בין הנבחנים.
 בכל מקרה נבחן לא יעזוב את מקומו ,לא יחליף אותו ולא יצא מחדר הבחינה ללא אישור
המשגיח/ה.
 משך הבחינה יקבע על פי הנחיות המופיעות על גבי טופס הבחינה.
 לא יתקבלו מחברות בחינה לאחר סיום הזמן הקצוב.
 נבחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה נחשב כמי שנבחן במועד זה .נבחן
שהחליט לא לכתוב את הבחינה יורשה לעזוב את חדר הבחינה רק כעבור  15דקות ממועד
תחילתה ולאחר שהחזיר את מחברת הבחינה ,חתם על נוכחות ומילא את פרטיו האישיים
כנדרש על גבי מחברת הבחינה .מקרה זה ייחשב כמועד ללא ציון.
 סטודנט אשר קבל ציון עובר בבחינת סוף הקורס שנערכה במועד א' ,ומעוניין לשפר ציון
במועד ב' של אותו סמסטר ,יוכל לעשות זאת .הציון האחרון הוא הקובע.
 סטודנט שניגש לבחינה והחליט לא לכתוב את הבחינה ("לוותר") ,יציין זאת על גבי המחברת
ויעזוב את חדר הבחינה כעבור רבע שעה מתחילתה.
 במקרה של וויתור במועד ב' יישאר על כנו הציון שקיבל במועד א'.
 בחינה שהסטודנט וויתר על השתתפותו בה ,היא מועד לכל דבר ועניין .זאת אומרת,
שסטודנט שוויתר על מועד א' או ב' לא יהיה זכאי למועד מיוחד נוסף.



שאלות והבהרות יופנה למרצה בלבד.
נבחן שיפריע למהלך הבחינה ,ניתן להפסיק בחינתו.

 אין לשוחח עם נבחנים אחרים בעת הבחינה.


אין לעזוב את חדר הבחינה אלא על-פי נהלי המכללה ובאישור המשגיח.



ניתן להשתמש בחומר עזר רק אם הדבר הותר במפורש בכתב בגוף שאלון המבחן.

 יציאה לשירותים תתאפשר רק לאחר חצי שעה מתחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני תום
הבחינה .לא תתאפשר יציאה לשירותים לאחר שהסטודנט הראשון סיים את הבחינה
ויצא מהכיתה.
 בבחינה שעד שעה וחצי – אין יציאה לשירותים!

 בתום הבחינה יש למסור את מחברת הבחינה והשאלון למשגיחים ולצאת מהכיתה ללא
הפרעה.
 סטודנט שנכשל בשני מועדים אינו זכאי למועד נוסף בשום תנאי .במקרה כזה עליו
להירשם מחדש לקורס בתשלום ולעמוד בכל דרישותיו האקדמיות.

חריגה מן ההנחיות הנ"ל תטופל במסגרת ועדת המשמעת על פי התקנון המוסדי.

סטודנטים הזכאים לתנאי הבחנות חריגים כגון :






זכאות ליציאה לשירותים במהלך הבחינה (הריון  /בעיה רפואית)
הבחנות ע"ג מחשב
הקראת שאלון
שימוש באטמי אוזניים
זכאות לשימוש במרקר

וטרם הסדירו את ההתאמה בכרטיס ההתאמות מוזמנים לפנות ליועצות במייל חוזר בהתאם
לחוגי הלימוד.
מימוש ההתאמות בבחינה מותנה בהצגת כרטיס התאמות מעודכן .סטודנט שלא יהיה ברשותו
כרטיס התאמה ביום הבחינה לא יוכל לממש את התאמותיו בבחינה זו.

דפי ניווט
י ש לשלוח במייל למרצה לאישור סופי .המרצה יעביר את דף הניווט המאושר למדור בחינות.
בדף הניווט יש לציין שם מלא  ,ת"ז ,שם הקורס ,שם המרצה ,חדר.
סטודנטים בעלי התאמה מסוג השמעה – יש להצטייד עם אוזניות מהבית.

מועד מיוחד
 רשאים לבקש להבחן במועד מיוחד:
 סטודנטית בחופשת לידה.
 סטודנט שנבצר ממנו להשתתף בבחינה במועד א' או ב' בשל אשפוז במוסד רפואי או מחמת
מחלה.
 סטודנט שקרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה נפטר ביום הבחינה או במהלך השבוע שקדם
ליום הבחינה.
 סטודנט שנקבעה לו בחינה חופפת או שתי בחינות באותו יום.
 סטודנט שעקב שירות מילואים פעיל נעדר מבחינה במועד א' או ב'.

סטודנט יגיש את הבקשה למועד מיוחד דרך אתר המכללה – מדור בחינות – רישום למועד מיוחד.

 סטודנט יוכל להגיש בקשה למועד בחינה מיוחד של כל סמסטר עוקב .לא יתקיים דיון בבקשות
שתוגשנה במועד מאוחר יותר.
 סטודנט יצרף לטופס הבקשה את צילום כרטיס הנבחן שלו וכן אישורים מתאימים.
 הבקשה תידון פעם אחת בלבד.
 הוועדה לא תדון בבקשות של סטודנטים בעלי חוב כספי.
 בוועדה ידונו בקשות שצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים בלבד
בהצלחה!
עינת אדרי
ראש מדור בחינות

