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תקנון קורסי בחירה

התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

ההרשמה הנה על בסיס מקום פנוי ועל פי סדר הנרשמים
 .1באם נדרש הסטודנט  ,על פי תכנית הלימודים ,לבחור מספר מסוים של נ"ז במסגרת קורסי
בחירה ,יבחר קורסים מתוך המסלולים הבאים (בהתאם לנדרש בתכנית הלימודים החוגית):
 1.1קורסי בחירה מתוך ההיצע של החוג בו לומד הסטודנט  -במקרה זה ההרשמה
מתבצעת אצל רכזת החוג של הסטודנט ועל פי תקנון החוג.
 1.2קורסי בחירה כלל-מכללתיים  -אלו קורסים בנושאים כלליים ,המתקיימים במתכונת
פרונטלית ,מקוונת או מקוונת-סינכרונית;
 .1.2.1קורס פרונטלי – מועבר בכיתת לימוד ובימים ושעות קבועים במערכת.
 .1.2.2קורס מקוון  -מועבר דרך אתר מלווה קורס ללא מסגרת יום ושעה .הסטודנט
מחויב לקרוא את החומר הנלמד ולבצע את המטלות הנדרשות בכל זמן שיבחר
– במסגרת ההנחיות ולוחות הזמנים שייקבעו ע"י המרצה מראש.
 .1.2.3קורס מקוון סינכרוני  -מתקיים דרך אתר מלווה קורס ביום ושעה שהוגדרו
מראש .הסטודנט יכול לצפות בשיעור המתקיים בזמן אמת בהתאם להנחיות
המרצה.
(פירוט הקורסים הכלל-מכללתיים מופיע באתר המכללה :כאן )
 1.3קורסים במסגרת "עיר אקדמיה" – מסגרת זו מאפשרת לסטודנט להצטרף לקורסים
במוסדות לימוד אחרים בירושלים .רשימת המוסדות ,הקורסים וטפסי ההרשמה
תתפרסם באתר "מידע'לה" תחת "עיר אקדמיה":
http://maydale.org.il/education/course-search/
(ניתן לקחת עד  4נ"ז במסגרת "עיר אקדמיה").
 .2הרישום לקורסי הבחירה מתבצע באופן עצמאי על ידי הסטודנט דרך מערכת המידע האישי
באמצעות ה"יועץ הווירטואלי" .הסטודנט יכול לבחור קורסים מתחומי עניין שונים ,ולפי הזמן
הפנוי במערכת השבועית שלו ,בהיקף הנדרש בתכנית הלימודים שלו .הנחיות לרישום מקוון
מתפרסמות באתר המכללה בקישור הבא (בתחתית הרשימה):
/http://www.hac.ac.ilעל-המכללה/אודות/תקנוני-המכללה./


היועץ הוירטואלי ייפתח להרשמה על-פי הודעה שתימסר לסטודנטים ,ולאחר מכן ייפתח
לשינויים בשבוע השני לכל סמסטר.

 .3ההרשמה הנה על בסיס מקום פנוי ,ופתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים.
 .4על הסטודנט להתייעץ עם היועצים האקדמיים בחוג על מנת להבין את היקף נ"ז הבחירה
הנדרשות בחוג ,ולקבל הנחיות נוספות הייחודיות לכל חוג .האחריות לצבירת נקודות זכות
במסגרת קורסי בחירה בהתאם לתוכנית הלימודים של החוג מוטלת על הסטודנט.
 .5ניתן לבטל הרשמה לקורס בחירה עד שבועיים מפתיחת הסמסטר (ו/או עד סגירת היועץ
הוירטואלי) .סטודנט שלא ביטל הרשמתו במועד ,יישאר רשום לקורס ויקבל ציון נכשל.
 .6חובת הנוכחות בקורס ( 80% -אלא אם יוגדר אחרת בסילבוס) ,וכן מטלות נדרשות וחובות
אקדמיות נדרשות – ייקבעו על פי הסילבוס של כל קורס.
 .7בתקופת המב חנים תיתכן חפיפה בין מועדי הבחינות של קורסי הבחירה לבין לוח הבחינות
של החוג בו לומד הסטודנט .במקרה של חפיפה בלוחות המבחנים ייגש הסטודנט למבחן מועד
א' בחוג שלו ,ולמבחן מועד ב' בקורס הבחירה ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד בקורס
הבחירה.
 .8במהלך הסמסטר ייתכנו שינויים באולמות הלימוד ,בשעות הקורס ,בלוח המבחנים וכדומה.
במידה והסטודנט משתתף בקורס השייך לחוג אחר  -עליו להיות בקשר רציף עם מזכירות
החוג ולהתעדכן בשינויים.
 .9בקורסים הניתנים במסגרת המסלול לתעודת הוראה ,תינתן עדיפות בהרשמה לסטודנטים
מתוך המסלול .במידת האפשר ועל בסיס מקום פנוי יוכלו להצטרף סטודנטים שאינם לוקחים
חלק במסלול זה.
 .10לפניות בנושא קורסי הבחירה הכלל-מכללתיים ניתן לשלוח דוא"ל לרכזת קורסי הבחירה של
המכללה בכתובתelectives@hac.ac.il :

