
תקנון לחונכים וחונכות בדיקנאט הסטודנטים

יש לחתום בסוף המסמך כי קראתם את סעיפי התקנון והם מוסכמים עליכם 

כללי

שיעורי עזר וחונכות זהים במהותם, מלבד זאת שחונכות מוגדרת ליווי   .1

 סמסטריאלי עם הקצאת שעות שבועיות. 

שיעורי עזר וחונכות ניתנים רק על ידי סטודנטים הלומדים באוניברסיטת   .2

גב הרשומים במאגר החונכים של המדור לקידום סטודנטים. נגוריון ב-בן

-שיעורי עזר והחונכות ניתנים רק לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן .3

 וריון בנגב המשלמים דמי רווחה לאוניברסיטה.ג

 מוסדרות ומורצות על ידי המדור לקידום סטודנטים בלבד. שעות העזר  .4

הסיוע אינו תחליף ללמידה סדירה של הקורס. הסיוע ניתן כהשלמה   .5

בקורסים בהם הסטודנטים מתקשים בהבנת החומר הנלמד או בהכנת  

 מטלות הקורס. 

 ור מוחלט על החונכים למלא את מטלות הסטודנטים במקומם. סחל אי  .6

במערכת מידע   מספר השעות שנלמדו במדויקיש להקפיד לדווח על  .7

 )אין אפשרות לדווח על טפסים או בכל צורה אחרת(.  אישי

 אין אפשרות לתקן את הדיווח . במידע אישי לאחר מילוי השעות  .8

ברגע   השיבוץ בין החניך לחונך נשלח בדואל אוניברסיטאי לחונך ולחניך  .9

 במידע אישי. יכול לראות את השיבוץ  חונך/חניך ובנוסף כל  השיבוץ

חניכים  – קשר חונכים 

שיעורי העזר והחונכות ניתנים על פי הפנייה מהמדור לקידום   .1

 סטודנטים בלבד. 

השיבוץ בין החונכים לחניכים נעשה על ידי המדור לקידום סטודנטים   .2

 בלבד.

. מלוא  מהחניך אסור לבקש תשלום נוסף עבור החונכות/שיעורי העזר  .3

 התשלום עבור החונכות/שיעורי העזר מתקבל מדקנאט הסטודנטים. 

מומלץ ליצור קשר לקראת   יש לערוך תאום ציפיות במפגש הראשון. .4

 כל מפגש כדי לוודא מה יהיה נושא המפגש. 

 דקנאט הסטודנטים 
 המדור לקידום סטודנטים



 מדור לקידום סטודנטים   – קשר חונכים 

לעבור הדרכת חונכים חדשים או לצפות בהדרכה  על כל החונכים  .1

 אתר הדקנאט. ל  שהועלתהמוקלטת 

 בסדנאות הכנה באם יידרשו לכך.  על החונכים לקחת חלק .2

יש לעדכן את הרכזת לקידום סטודנטים במידה ואין אפשרות   .3

ילואים, שינוי  לקבל חניכים נוספים, או כל שינוי אחר כגון יציאה למ

 מספר טלפון וכו'. 

חונכים המבקשים לסיים לחנוך מחויבים לעשות זאת רק עם סיום   .4

 הקצאת השעות של החניכים אותם התחילו ללמד.

ים במידה ולא יתאפשר ללמד  כחונכים מחויבים ליידע את החני .5

 . את מלוא הקצאת השעות

המדור לקידום סטודנטים יהיה רשאי להפסיק את התקשורת עם   .6

ילאו את כל התנאים המפורטים לעיל, או מסיבות  מחונכים אם לא 

אחרות, שיובהרו לחונכים אלו בשיחה עם הרכזת לקידום  

 סטודנטים. 

 

 חונכים שלא ידווחו דיווחים מדויקים צפויים לעמוד לדין משמעתי 

 

הנני מצהיר/ה כי קראתי את כל סעיפי התקנון, מסכים/ה לכל האמור בהם, ואני  

 לפעול על פיהם.מתחייב/ת 

 


