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מסמך זה מהווה חלק מההנחיות לבחינה בקורס 57131

כל הכתוב במסמך זה מבוסס על הבנתינו את החוקים והוראות ההנהלה הרלוואנטיים .בכל מקום שבו יש סתירה בין הכתוב במסמך זה לבין חוקי מדינת ישראל ואו הוראות ההנהלה החוק או הוראה המתאימה תקפים.

הנחיות כלליות
הבחינה מתקיימת בחוות המחשבים.
בזמן הבחינה אין גישה לכונן האישי ואין גישה לאינטרנט.
בזמן הבחינה אסור להפעיל שום תוכנה אחרת חוץ מתוכנת אקסל.
בזמן הבחינה אסור לנסות לקרא קבצים שלא נאמר במפורש שיש לקרא אותם.
בזמן הבחינה אסור לנסות לכתוב קבצים שלא נאמר במפורש שיש לכתוב אותם.
לאחר שמירת הבחינה על הכונן המקומי ,יציאה מתוכנת אקסל ,והעברת הבחינה לכונן הרשת לפי ההנחיות
ולאחר קבלת אישור מאחד המורים או עוזרי ההוראה הנוכחים בבחינה ,יש אפשרות להיכנס לחשבון האישי
על אותו מחשב כדי לשמור העתק בכונן האישי ו/או לשמור אותו בהתקן זיכרון ניד.

בדיקת הבחינה
הבחינה נבדקת על ידי תוכנה .רק הערכים המספריים של התשובות נבדקים על ידי התוכנה לאחר שינוי
הנתונים )יתכן יותר מפעם אחת(.
טעויות נגררות הן טעויות לכל דבר.
כל שאלה עם תשובה מספרית נכונה ,מקבלת נקודה אחת.
כל שאלה עם תשובה מספרית לא נכונה ,לא מקבלת נקודות.
יתכן ששאלה מסוימת תיבדק יותר מפעם אחת )עם נתונים שונים או מסיבות אחרות( ואז הניקוד שהשאלה
תקבל יהיה מספר התשובות הנכונות חלקי מספר הבדיקות.
בשאלה בה לפחות  35%מהסטודנטים השיבו תשובה מספרית לא נכונה זהה ,התשובה הלא נכונה אבל
חביבת הקהל תקבל נקודה ,כי קול המון כקול שדי ,וסביר למדי שיש בעיה בהסבר בשיעור על הנושא או
בניסוח השאלה וכיו"ב.
בשאלה בה לפחות  25%מהסטודנטים ופחות מ  35%מהסטודנטים השיבו תשובה מספרית לא נכונה זהה,
התשובה הלא נכונה אבל חביבת הקהל תקבל חצי נקודה ,מהסיבות דלעיל.

הציון
את הסכום של כל הנקודות אנחנו מתאימים להתפלגות הרב שנתית של הציונים )ראו דוגמה בקובץ
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בדיקה חוזרת או בדיקה ידנית
לפי חוקי מדינת ישראל )חוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז  2007סעיף  15סעיף קטן ד( והוראות הנהלת
האוניברסיטה ,מותר לכל סטודנט לערער על ציון של בחינה או עבודה בתנאי שעיין בבחינה לפני הערעור.
מי שמעונין לשמור את קובץ הבחינה שלו )כדי שיוכל לעיין בו( יכול לשמור אותו על הכונן האישי שלו ו/או על
התקן נייד לאחר )ורק לאחר( העברת הבחינה ליעדה ,קבלת אישור מאחד המורים או עוזרי ההוראה
הנוכחים בבחינה וכניסה לחשבונו האישי.
אם מישהו בטוח שלא יתכן )או מאוד לא סביר( שהוא קיבל את הציון שקיבל ,הוא יכול לבקש לקבל פרוט של
התשובות הלא נכונות ,יש לשלוח בקשה לא יאוחר מ  72שעות מפרסום הציונים לדוא"ל של המורה.
אם לאחר קבלת פרוט התשובות הלא נכונות ,ועיון בהן ובבחינה ,המבקש עדין בטוח שלא יתכן )או מאוד לא
סביר( שהוא קיבל את הציון שקיבל ,הוא יכול לבקש בדיקה ידנית של הבחינה.
לפי הוראות ההנהלה אין חובה לקבל את הבקשה לבדיקה ידנית.
בבדיקה ידנית יש אפשרות לבדוק כל שאלה ,ולהוסיף או להוריד נקודות מכל סיבה סבירה לפי הנחיות
ההנהלה ומשיקולים אקדמיים בלבד.
יש לשלוח בקשה בדרך הרגילה למשלוח הודעות ,לא יאוחר מ  72שעות מרגע משלוח פרוט התשובות הלא
נכונות .הבקשה תהיה מנומקת ובמידת האפשר מפנה לשאלות ספציפיות.
אם הבדיקה הידנית מגלה טעות בתוכנת הבדיקה אז התכנה תתוקן וכל הציונים הקשורים בה יתוקנו.
אם אין טעות בתוכנת הבדיקה )המצב בעשר השנים האחרונות( ולאחר הפעלת שיקול דעת אקדמי יש
אפשרותי לתת חלק מהנקודות על שאלה אחת או יותר ,וזה כולל גם שאלות שקיבלו את כל הניקוד
בבדיקת המחשב .השינוי בציון יהיה קטן ולא יעלה על  10נקודות .שינוי הציון לא ישפיע על ציונים של
סטודנטים אחרים ולא ישפיע על ההתפלגות הרב שנתית של הציונים.
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