כללי התנהגות במהלך הבחינה
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בזמן הבחינה המשגיח הוא הממונה על חדר הבחינה.
נבחן ששמו אינו מופיע ברשימת הנבחנים בכיתה ,יפנה למדור בחינות .מדור בחינות יערוך
בירור מול מרצה הקורס ומדור שכר לימוד האם לאשר את השתתפותו בבחינה .במידה וניתן
אישור ידני ,האישור תקף אך ורק לבחינה הנדונה.
סטודנט שיגיע באיחור של  30דק' ומעלה מתחילת הבחינה לא יורשה להיכנס לכיתה
ולהיבחן.
מקום ישיבת הסטודנט בכיתת הבחינה יהיה בהתאם להוראת המשגיח.
הבחינה תיכתב על מחברת רשמית של מכללת אוהלו .על מחברת הבחינה לא ייכתב שם
הנבחן ,אלא מס' תעודת זהות בלבד.
הנבחן ישתמש בכלי כתיבה ובחומר עזר כפי שהותר על ידי המרצה ונכתב בשאלון הבחינה.
שאר החפצים האישיים יונחו בקדמת הכיתה בקרבת המשגיחים ובמרחק מהנבחן.
מכשירים סלולריים ,לרבות שעונים חכמים וכל מכשיר אלקטרוני נוסף שאינו כלול ברשימת
חומרי העזר המותרים ,יונחו כבויים בקדמת הכיתה ליד המשגיח.
לא תתאפשר כלל נוכחות של תינוק/ילד במהלך הבחינה.
לא תותר יציאה לשירותים במהלך בחינות סטנדרטיות (משך הבחינה – שעתיים) ,למעט
באישור רפואי.
לא תותר יציאה מהכיתות במהלך הבחינות.
משך זמן הבחינה מצוין בראש כל שאלון .עם הודעת המשגיח על סיום הבחינה ,על הנבחן
להפסיק את הכתיבה מיד ,למסור את מחברת הבחינה לידי המשגיח ולצאת מן הכיתה.
במקרים מיוחדים ,עקב תקלה כלשהי כאשר הבחינה לא מתחילה בזמן ,חובה על הסטודנטים
לשהות בכיתה במשך חצי שעה ובמידה ולא ניתן לקיים את הבחינה ירשמו המשגיחים את
שמות הסטודנטים הנוכחים והעניין יועבר לטיפולו של ראש התכנית/הפקולטה.
מרצה חייב להיות נוכח במועד א' וזמין טלפונית במועד ב' ובמועד מיוחד.
המרצה יכנס לכיתה לאחר חצי שעה מתחילת הבחינה למשך מספר דקות למענה על שאלות
מהותיות בלבד תוך שהדבר נעשה בשיחה שקטה בכדי שלא להפריע לשאר הנבחנים.
הבחינות הן אנונימיות .בחינה שיתגלה כי נעשו עליה סימני זיהוי תיפסל.

•

כל התקשרות שהיא בין נבחן לחברו ,אם ע"י שיחה ואם ע"י העברת חומר כלשהו ,אסורה
בהחלט .נבחן העובר על תקנה זו יוכל להמשיך בבחינה תוך אזהרה כי הוא יועמד לדין
משמעתי.

•

גרימת רעש ושימוש בטלפונים סלולריים נחשבים לעבירות חמורות ביותר ,דבר היכול לגרור
פסילת הקורס והרחקה מהלימודים במכללה למשך סמסטר שלם או לצמיתות.

