המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
קוים מנחים למרצה
התנהלות הקורס
•

המרצה הוא בעל ריבונות ואחריות מלאה על התנהלות הקורס.

•

המרצה יקפיד להופיע בזמן להרצאות ולסיימן בזמן.

•

התנהגות המרצה לסטודנטים :מקצועית ,אחראית ואדיבה.

•

המרצה יקפיד להופיע מוכן להרצאות.

•

המרצה יהיה קשוב לשאלות ,לבעיות ולבקשות הסטודנטים.

•

המרצה אחראי לתאום בין התרגול וההרצאות.

•

המרצה יפרסם ויסביר את נוהלי הלימוד בקורס בהרצאה הראשונה.

אתר הקורס
•

לקורסים אשר אין להם אתר אינטרנט יש לדאוג להקמתו עד השבוע השלישי
ללימודים ולידע את יו"ר ועדת הוראה והתלמידים בנידון.

•

האחריות האקדמית על האתר מוטלת על המרצה.

•

נוהלי הלימוד )תוכנית הלימודים ,אופן מתן הציון ,מטלות הקורס וכד'( ,הפצת
תרגילים ,פרסום פתרונות ,וחומר העזר יפורסמו באתר הקורס.

•

באתר צריכים להופיע שמות המרצה והאסיסטנט)ים( ,שעות הקבלה שלהם,
מספרי הטלפון ,ומיקום משרדיהם.

•

אין לחשוף את שמות הסטודנטים ברשימות הגשת תרגילים או ציונים.

•

רצוי שבאתר הקורס ימצא מאגר פתרונות של תרגילים ומבחנים משנים קודמות.

•

באתר יפורסמו פתרונות התרגילים בסמוך להגשתם.

•

הביצוע של תחזוקת אתר הקורס יכולה להתבצע על ידי האסיסטנט.

בחינות
•

המרצה יגיש לרמ"ח את שאלון הבחינה ואת הפתרון המלא של הבחינה לפני מועד
הבחינה.

•

מומלץ כי חבר סגל נוסף יעבור על השאלון והפיתרון לפני הגשתם למדור בחינות.

•

ניקוד כל סעיף בשאלה חייב להופיע באופן ברור בשאלון.

•

הנוהג המקובל הוא שכל צוות ההוראה ,כולל המרצה ,לוקחים חלק שווה בבדיקת
הבחינות

•

לפני תחילת הבדיקה ,יעבור המרצה עם כל בודק על פרטי הפיתרון וייתן הנחיות
מפורטות לגבי הבדיקה.

ביקורת על האתרים תבוצע על ידי ועדת הוראה.
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קוים מנחים לאסיסטנטים ומדריכי מעבדות
למדריך במעבדה
•

התנהגות המדריכים לסטודנטים תהיה מקצועית ,אחראית ואדיבה.

•

המדריכים חייבים להיות נוכחים במעבדה בכל משך עריכת הניסויים.

•

במקרה של העדרות יש לידע מראש את מזכירת המחלקה ולתאם מחליף או
השלמת מעבדה .אין לבטל מעבדה או לערוך שינויים ללא אישור האחראי
האקדמאי.

•

המדריכים מחויבים לודא שהסטודנטים מקימים את הוראות הבטיחות.

•

יש להחזיר את הדוחות הבדוקים לא יאוחר משבועים מהגשתם ע"י הסטודנטים

•

אין להוריד ציון על שאלות במהלך ביצוע ניסויי המעבדה.

למתרגל
•

התנהגות המתרגל לסטודנטים תהיה מקצועית ,אחראית ואדיבה.

•

יש לדאוג לתאום בין התרגול וההרצאות.

•

מומלץ כי לפחות  50%מתרגילי הבית יהיו שונים מאלה שנתנו בעבר.

•

יש לפרסם את רישום הגשת התרגילים באתר הקורס.

•

יש לפרסם באתר הקורס פתרון מסודר של התרגילים לא יאוחר משבועיים לאחר
הגשת הפתרונות ע"י הסטודנטים.

•

ככלל ,יש לחשוף את הסטודנטים לשאלות ופתרונות ברמת המבחן הסופי.
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