מנהל הסטודנטים
מדור בחינות

Students Administration
Division of Examinations office

בס"ד ,כ"ז בטבת תשע"ז
 25בינואר2017 ,

מועד בחינות סמסטר א' תשע"ז
סטודנט/ית נכבד/ה,
להלן מידע חשוב לקראת מועד הבחינות הקרוב:
מועדי הבחינות ושעת הבחינה

לוח בחינות אישי עומד לרשותכם במידע האישי שבאתר האינטרנט של האוניברסיטה.
לידיעתכם ,לוח הבחינות נקבע על ידי המחלקות בתיאום עם מדור הבחינות.

מיקום הבחינות

מיקום הבחינות מתפרסם במידע האישי יומיים לפני הבחינה ובמדור שמ"ע .המידע ישלח
לכל סטודנט בדוא"ל  3ימים לפני הבחינה.

כרטיס נבחן

בימים אלו נשלח אליכם כרטיס נבחן עם תאריכי הבחינות ממדור שכ"ל .חובה להציגו
בכניסה לכל מבחן כשהוא חתום ע"י הבנק או מדור שכ"ל כהוכחה לתשלום שכ"ל .סטודנט
שלא שילם לא יורשה להיבחן .עליו לגשת למדור שכ"ל לפני הבחינה ולהסדיר את התשלום.
סטודנט אשר לא קיבל עדיין כרטיס נבחן יפנה למדור שכ"ל (בניין  404חדר  )10ו/או למדור
שמ"ע (אזור  .)19 - 502לידיעתכם ,מדור שכ"ל אינו פתוח בימי שישי.
שימו לב :לקוחות בנק פועלים ומזרחי יכולים לשלם שכ"ל באתר האינטרנט של הבנק .פרטים
נוספים.

תעודה מזהה

עליכם להציג למשגיחים בבחינות תעודה מזהה .אם מסרתם תמונה והיא מופיעה במאגר
המידע שלנו ואיבדת/שכחת תעודה מזהה ,ניתן לקבל העתק תמונה במדור הבחינות (אזור
 ,)1 - 502או במדור שמ"ע (אזור .)19 – 502

שעון

יש להגיע לבחינה עם שעון שיאפשר לכם לנהל נכון את זמנכם בבחינה .שאלות בנושא זה
במהלך הבחינה מפריעות לריכוז של הנבחנים .בעלי זכאות לתוספת זמן אישית צריכים
להציג את האישור בתחילת המבחן .להזכירכם  ,אין לסמוך על השעון בסלולארי מכיוון
שהכנסת טלפון סלולארי אסורה בהחלט .כמו כן ,החזקת שעון חכם אסורה ומובילה להעמדה
בפני ועדת המשמעת.

רישום לקורס

לקראת מועד הבחינות שבפתח ,הנכם מתבקשים לבדוק במידע האישי כי הנכם רשומים לכל
הקורסים .באם מצאתם שהרישום אינו משקף את המצב הנכון ,אנא פנו מידית למדור תל"מ
או באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת:
007
חדר
402
בבניין
.tlm.office@mail.biu.ac.il
סטודנט שאינו רשום לקורס ,לא מופיע ברשימת הנבחנים ,לא יוכל להיבחן.

אימות ברשימת נבחנים

יציאה לשירותים בבחינה

בכניסה לבחינה בדקו כי הנכם נמצאים בכיתה המתאימה וכי שמכם ופרטיכם המלאים
מופיעים ברשימת הנבחנים .נא הישמעו להוראות המשגיחים ושמרו על כללי התנהגות
נאותים במהלכה.
* * לבקשת אגודת הסטודנטים ,הוחלט להשאיר לתקופת ניסיון את הנוהל הישן ,לפיו תותר
יציאה לשירותים בליווי משגיח לאחר  45דקות מתחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני סופה.
במידה ותופעת ההעתקות תישאר גבוהה כפי שהיתה בשנה האחרונה – תישקל האפשרות
לבטל את היציאה לשירותים בבחינות שנמשכות עד שעתיים.
היציאה לשירותים אסורה בחצי שעה האחרונה של הבחינה ,לפי מועד סיומה הרשמי ,גם
לנבחנים הזכאים לתוספת זמן.
סטודנטים שינצלו יציאה לשירותים למטרות פסולות יענשו בחומרה יתרה.
נשים הרות תוכלנה לצאת לשירותים בכל עת והן זכאיות לתוספת של רבע שעה לכל שעת
בחינה .נא להצטייד באישור רפואי מתאים ולהציג אותו בפני המשגיח/ה בתחילת הבחינה.

החלטה שלא להיבחן לאחר
קבלת שאלון הבחינה

סטודנט אשר החליט שלא להיבחן לאחר חלוקת השאלונים ,חייב למסור את מחברתו ויקבל
ציון נכשל .היציאה מהבחינה תתאפשר רק לאחר חצי שעה מתחילת הבחינה .הוראה זו חלה
גם לגבי סטודנט אשר סיים את הבחינה בפחות מחצי שעה.

רישום במחברת

בכל סוג בחינה יש לרשום את התשובות בעט שחור/כחול כהה לא מחיק ובאופן ברור.
לא ניתן לרשום בטוש או עיפרון!!

בחינות חופפות

סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות ,באותו יום ובאותה שעה ומעוניין להיבחן בשתיהן ,ירשם
באמצעות המידע האישי עד  3ימים לפני הבחינה ,לא כולל יום הבחינה .הבחינה תתקיים
בחדר מיוחד בבניין  605כיתה  .61אנו מבקשים מכם להודיע למרצים כי הנכם נבחנים בכיתת
חופפות על מנת שיגיעו גם לכיתת הבחינה שלכם .גם אנו מיידעים את המרצים ,אך הגיבוי
שלכם חשוב.
בחינות חופפות שנקבעו לשעה  15:30תתחלנה בשעה  .13:30בחינות שנקבעו לשעה 16:00
תתחלנה בשעה  .14:00בחינות שנקבעו לשעה  18:00תתחלנה בשעה .16:00
סטודנט שסיים את הבחינות מוקדם מהצפוי ,או שהחליט להיבחן רק בבחינה אחת ,יוכל
לצאת מהכיתה רק כעבור חצי שעה מהמועד הרשמי של תחילת הבחינה .לדוגמא ,בבחינות
שנקבעו לשעה  15:30לא ניתן לצאת לפני .16:00
על סדרי ההרשמה ופרטים נוספים ,ניתן לקרוא באתר מנהל הסטודנטים ,מדור בחינות.

מועדים מיוחדים

ציוני הבחינה

נוהל ערעור על ציונים

אישור לבחינה במועד מיוחד לתואר ראשון מטופל במדור סטטוס .אישור לתלמידי תואר
שני ניתן בוועדה לתואר שני ולתלמידי משפטים ניתן בפקולטה .סטודנט אשר קיבל אישור
ממדור סטטוס עד שבוע לפני מועד הבחינה ,יבחן בכיתת הבחינה .נא להציג אישור מדור
סטטוס למשגיחה .סטודנט שקיבל אישור פחות משבוע לפני מועד הבחינה ,יגיע ישירות
למדור בחינות ולא לכיתת הבחינה.
עם פרסום ציוני הבחינה/עבודה בדקו מהו ציונכם .באם הציון אינו מופיע ,פנו למרצה
הקורס/למחלקה .לידיעתכם ,מחברת בחינה/שאלון אמריקאי נשמרים במשך שלושה
חודשים.
ציוני ביניים :בקורסים בהם אין ציון סופי ניתן לצפות בציוני הביניים במידע האישי.
ערעור על בחינה מתבצע אך ורק מול מרצה הקורס במחלקה .ערעור על בחינה יתקיים
במחלקה עד שלושה שבועות מיום פרסום הציונים .ראו נוהל מורחב באתר מנהל הסטודנטים,
תחת מדור בחינות .סטודנטים הלומדים משפטים ,יפנו ישירות לפקולטה ולא למרצה.

סריקת מחברות הבחינה

לאחר בדיקת המחברות ומסירת הציונים ,ניתן לצפות במחברת הבחינה במידע האישי תחת
ציון בקורס ,ללא תשלום .סטודנט שלא שילם דמי רווחה ,ישלם  ₪ 5למבחן בקורס ,לכל
המחברות.
להלן הנחיות מפורטות בנוגע לסריקת מחברות .מומלץ מאוד להתעדכן.

מחשב נישא

על פי הנחיית רשויות האוניברסיטה אין להשתמש במחשב נישא בבחינה ,גם בבחינות בהן
מותר חומר עזר .גם מרצה הקורס אינו רשאי לאשר שימוש במחשב מכל סוג שהוא.

שיפור ציון במועד ב'

שיפור ציון בחינה בשנת הלימודים/הסמסטר בה מתקיים הקורס:
א .סטודנט אשר לא הופיע למועד א' וכן סטודנט שציונו הסופי המשוקלל  70או פחות,
רשום אוטומטית למועד ב' ורשאי לגשת לבחינה ללא רישום.
ב .סטודנט אשר ציונו הסופי  71ומעלה ,חייב להירשם באמצעות המידע האישי.
ג .הרישום ייפתח  17יום לפני הבחינה וייסגר  7ימים לפני מועד המבחן.
ד .לאחר שנרשמת לא ניתן לבטל את הרישום מכל סיבה שהיא .אם לא תופיע לבחינה תחויב
ב ₪ 40-וציונך ממועד א' ישמר.
ה .לאחר תקופת הרישום (פחות מ 7-ימים) רישום לשיפור ציון יחייב את הסטודנט בדמי
טיפול של  .₪ 80נא הירשם בזמן .לא ניתן להירשם לבחינה במועד ב' לאחר שהחלה ,גם
בתשלום.

לתשומת לבך ,יתכנו שינויים בסדרי ההרשמה בשל החלפת מערכות המחשוב
והמידע של האוניברסיטה .הודעה תישלח אליכם לקראת מועדי ב' .נא עקבו
אחר הפרסומים.
למידע המלא על נהלי הבחינות  ,תקנון הבחינות ולתקנון ועדת משמעת.
לנוחיותך ,מצ"ב מייל להתקשרות ישירה עם מדור בחינות exam.office@mail.biu.ac.il
בהצלחה בבחינות,
אודליה עזאני
ראש מדור בחינות

