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בס"ד ,י"ג סיון תשפ"ב
 12ביוני 2022
סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

הנדון :תקופת הבחינות בסמסטר ב' ,תשפ"ב

תקופת הבחינות של סמסטר ב' עומדת בפתח (החל מה .)26.6-רוב הבחינות יתקיימו באופן פרונטלי
בקמפוס ("עט ונייר") ,אך חלק יתקיים במערכת התומקס ,וזאת בהתאם למידע שקיבלתם מהמרצה
ומהמחלקה.
רשימת הקורסים שבהם תתקיים בחינה בתומקס (עם או בלי זום) מופיעה בקישור הזה  .יתכנו שינויים ברשימה
עד ליום  15ביוני  .2022קורס שאינו כלול ברשימה ,הבחינה שלו תתקיים בקמפוס כרגיל .מחובתכם להתעדכן
במתכונת הבחינה.
תומקס+זום
בחלק מהקורסים המקוונים נדרש להתחבר גם לזום באמצעות הטלפון הנייד .מספר חדר הזום מופיע
במידע האישי באינ-בר תחת לוח הבחינות .בנוסף ,יומיים לפני מועד הבחינה ,מספר החדר יישלח גם
בדוא"ל .טבלת קישורים לחדרי הזום מופיעה בדף הבית באינ-בר .נבחן בבחינה כזו שלא יתחבר לזום,
בחינתו תיפסל.
רישום לבחינה מקוונת בקמפוס
סטודנטיות וסטודנטים שנבחנים באופן מקוון במערכת התומקס ומעדיפים להיבחן באמצעות מחשבי
האוניברסיטה תחת השגחה אנושית ,צריכים להירשם באמצעות כפתור הרשמה באינ-בר .בשונה מהמצב
עד כה ,יש להירשם בנפרד לכל בחינה אותה תרצו לבצע על מחשבי האוניברסיטה .לא תתאפשר
הרשמה גורפת לכלל הבחינות.
במועד א' – ההרשמה תיפתח  30יום לפני מועד הבחינה ותיסגר  14ימים לפני המועד (מלבד ביחס
לבחינות של השבוע הראשון ,שבהן ניתן יהיה להירשם עד ליום חמישי ה.)16.6-
במועד ב' – ההרשמה תיפתח  14יום לפני מועד הבחינה ותיסגר  7ימים לפני המועד.
אופן ההרשמה – בחינות/ציונים > רישום לבחינה בקמפוס.
כפתור ביטול ההרשמה יופיע באינ-בר כל עוד ההרשמה פתוחה בהתאם ללוח הזמנים המופיע לעיל.
סטודנטים הזכאים להתאמות יפנו למדור תמיכה והנגשה במייל  student.negishut@biu.ac.ilלקבלת
מידע על יישום ההתאמות הרלוונטיות במסגרת מערך הבחינות המקוונות.
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הנחיות הורדת תוכנה ,מבחן דמה ועדכון גרסה
לקישור לחץ כאן  -בחינת הדמה פתוחה להתנסות בכל עת  .מי שלא נבחן מעולם
במערכת תומקס ,חייב לבצע לפחות בחינת דמה אחת לפני בצ וע הבחינה האמ י תית!
לתשומת לבכם :בתאריך  14.6יתקיים עדכון גרסה .תהליך העדכון קצר ומתבצע אוטומטית עם
פתיחת תוכנת  .vixעליכם לפתוח את האפליקציה ולאשר את העדכון .בסיום העדכון מומלץ לבצע
את בחינת הדמה ,כדי לוודא שהתוכנה המעודכנת עובדת טוב על המחשב שלכם .מומלץ לבצע
עדכון גרסה מבעוד מועד ולא לדחות ליום הבחינה.
בחינות חופפות
פרטים לגבי בחינות חופפות (לסטודנט שנקבעו לו שתי בחינות שונות באותו יום ובאותה שעה) ניתן
למצוא באתר מדור בחינות .נא לפעול בהתאם.
אתר מדור בחינות
מידע והנחיות מפורטות בנושא בחינות מופיעים באתר מדור בחינות:
https://stuad.biu.ac.il/mador/behinot
וועדת המשמעת מזכירה שהעתקה בבחינה או שימוש באמצעים לא כשרים אחרים בזמן הבחינה מהווים
עבירת משמעת שיכולה להביא להרחקה מהלימודים באוניברסיטה לצמיתות .גם בבחינות במערכת התומקס
יש אמצעים רבים ,חלקם ידועים וחלקם פחות ,לתפיסת התנהגות אסורה .אנא אל תסתבכו במעשים כאלה,
ותכתבו את הבחינות ביושר ובהגינות ,תוך הקפדה על כללי הבחינה.
אני מאחל לכולכם הצלחה בבחינות!

בברכה,
פרופ' אריה רייך
סגן הרקטור
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