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 נהלים אקדמיים בחוג לאמנות

 :ואיחורים חיסורים

 שיעור בכל תתקיים נוכחות בדיקת. 

 על יטופלו חריגים מקרים. בקורס השתתפות-אי דינן בסמסטר היעדרויות 3. השיעורים בכל חובה נוכחות דורש החוג 

 .החוג ראש ידי

 3 חיסור לו ויירשם לשיעור ייכנס לא דקות 15–מ יותר שאיחר סטודנט. אחת להיעדרות שווים דקות( 15 )עד איחורים. 

 הכיתה את לעזוב אין, כן כמו .חיסור לו ויירשם לשיעור ייכנס לא שאיחר סטודנט. הפסקה אחרי לשיעור לאחר אין 

 .המרצה אישור ללא השיעור במהלך

 המידע את לקבל ניתן. הבא לשיעור תרגיל/מטלה והגשת השיעור השלמת חובת חלה שיעור שהחסיר סטודנט על 

 .השיעור באותו המשתתף אחר סטודנט או הקורס מרצה, Moodle-ב הקורס באתר

 :ניידים טלפונים

 ּיותר נייד בטלפון שימושה. טיסה״ ״מצב או ״שקט״ למצב אותו להעביר יש. השיעור במהלך נייד בטלפון להשתמש אין 

 .המרצה ובאישור מיוחדים במקרים

 :תרגילים והגשת מטלות ביצוע

 המרצים הנחיות ע״פ השיעורים מטלות כל את לקיים החוב.  

 שונים שיעורים לשני תרגיל/מטלה אותה את להגיש אין. 

 חיסור לו ויירשם מהשיעור ישוחרר − המרצה של דרישה וכל ציוד, תרגיל כמו−  השיעור מטלות את הכין שלא סטודנט. 

 שיעור כל של הציוד רשימת. השיעור למהלך החיוניים דוציו חומרים הבאת וכן, מטלות/תרגילים מתן כוללים השיעורים 

 .במהלכה שוטף ובאופן השנה בתחילת המרצה ע״י תינתן

 לקיים יש. שיעורים בהן שמתקיימים  השעות למעט, השבוע ימי במשך עצמית לעבודה פתוחות לאמנות החוג סדנאות 

 תליית, אחסון, וחומרים בכלים שימוש בדבר עהנוג בכל הסדנא אחראי הנחיות ואת סדנה כל של הבטיחות הוראות את

 .וכו׳ עבודות

 המודעות לוחות גבי ועל החוג של האינטרנט באתר הסדנאות פתיחת של הזמנים לוחות אחר לעקוב יש. 

 :וציונים הערכות

 הערכות מתן לשם הסטודנטים עם אישיות פגישות, המעשיים בקורסים המרצים יקיימו א׳ סמסטר של האחרון בשיעור 

 .כלליות
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 לתת או השנה בסוף ציוניםה שני את לשקלל אם להחליט רשאי יהיה מרצה כל. ציון יינתן ב׳(-ו )א׳ סמסטר כל בסוף 

 .הסטודנט התקדמות ע״פ, חדש סופי ציון

 השלים ״לא סימול לו ידווח ,ארכה קיבל ולא לכך שנקבע למועד עד מטלות/התרגילים את יגיש לא אשר סטודנט 

 .חובותיו״

 הקורסים בכל לפחות 70 משוקלל ציון הוא לשנה משנה המעבר תנאי. 

 :הציון מרכיבי

  וניתוח חשיבה באופני והן עבודה בטכניקות הן השנה לאורך הסטודנטית התפתחות -תהליך. 

 מטלות / תרגילים הגשת 

 לדיון ותרומה בכיתה פעילה השתתפות 

 נוכחות 

 :ציונים סולם

 הקורס את עבר לא=  ומטה 59

 מספיק=  60-65

 טוב כמעט=  66-75

 טוב=  76-85

 מאוד טוב=  86-95

 מצוין=  95-100

 גם לפעול יכול הערעור מקרה בכל .הציון פרסום מיום ימים 10–מ יאוחר לא, הציון על, מנומק, ערעור להגיש רשאי סטודנט

 .החוג ראש ידי על יטופלו חריגים מקרים. המערער לרעת

 :חוגים כלל אירועים

 ביקורות, תערוכות פתיחת, עיון כמו ימי, השנה במשך אותם יוזם שהחוג האירועים בכל השתתפות חובת חלה ודנטיםהסט על

 .והרצאות סיורים, כנסים, שנה סוף

 

  אוניברסיטאיות -חובות כלל

 .3בדרג  כל התלמידים חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זו היא תנאי כניסה לקורסים
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