שומע חופשי במתכונת מקוונת  -סמסטר א' תשפ"א
חברות וחברי סגל יקרים,
אנו כבר מבינים בשלב זה כי משבר הקורונה ילווה אותנו לאורך זמן .כחלק מהאילוצים והשינויים
להם נדרשנו ,שנת הלימודים תשפ"א תיפתח באופן מקוון .אנו עושים כל שביכולתנו כדי לשמר את
השגרות וההטבות לחברי הסגל ,במסגרת המגבלות הברורות ,ולכן החלטנו בצעד תקדימי לאפשר
לחב רי הסגל המנהלי והטכני להשתתף כשומעים חופשיים בקורסים שיוצעו בסמסטר א' תשפ"א.
רשימת הקורסים שיוצעו כקורסים לשומע חופשי תפורסם כבכל סמסטר .אנו שואפים תמיד
ופועלים על מנת שמכסת הקורסים המוצעים תהיה רחבה כמה שיותר ,אך ישנן מגבלות אקדמיות
ופתיחת הקורסים לשומע חופשי תלויה במספר רב של משתנים.
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כללי הנוכחות בשומע חופשי מקוון יישארו זהים ,דהיינו לפחות  80%נוכחות בשיעורים .כאשר
יוצאים וחוזרים ל/משיעור יש להחתים את כרטיס הנוכחות (.)F 4-F3
עם קבלת האישור ממשאבי אנוש להשתתפות בקורס/ים ישלח אליך טופס הצהרת נוכחות,
אותו יש למלא ולהחזיר אלינו עם תום הקורס .טופס זה יחליף את טופס החתימות ה"מסורתי".
יש להצטרף לשיעורים עם מצלמה פתוחה ובשם מלא.
אנו נפיק אישורי השתתפות באופן אוטומטי ,על סמך טופס הצהרת הנוכחות ,הדיווחים בשעון
הנוכחות והנוכחו ת בפועל בשיעורים (לכן חשוב להזדהות בשם מלא בשיעורים ולהיות עם
מצלמה פתוחה במהלך כל השיעור).
בתעודות שיופקו יצוין כי הקורס הועבר במתכונת מקוונת.

חשוב לנו להפנות את תשומת ליבכם לכך כי מבחינת כללי הועדות של גמול ההשתלמות אין
התייחסות כלל לנושא הקורסים המקוונים (אף מצוין שם כי יוכרו קורסים פרונטליים בלבד) .מסיבה
זאת אין אנו יכולים להתחייב כי קורסים אלו יוכרו לטובת גמול השתלמות.
אנו יוצאים למהלך הזה מתוך תקווה ואמונה כי מהלך זה יטיב אתכם ויאפשר לנו לשמור על מסגרת
של נורמליות בתוך כל אי השפיות שאנחנו חווים בחודשים האחרונים .אנא גלו הבנה יתרה בתוך
כל התהליך הצפוי לנו .דעו מראש כי לא תמיד יהיו לנו את התשובות לכל השאלות שלכם וייתכנו
עיכובים בזמני מתן התעודות ההשתתפות המופקות בסיום הקורס.
מבטיחים לעשות כל שביכולתנו כדי לתת את השירות הטוב ביותר.
מועד הרישום לסמסטר סתיו (א') הינו מתאריך  ,11/10/2020החל מהשעה  ,10:00עד תום
תקופת השינויים ,01/11/2020 ,בשעה .13:00
עם תום תקופת השינויים ,לא ניתן יהיה להירשם לקורסים ולהגיש בקשה.

חבר/ת סגל המעוניין/ת להירשם לקורסים במסגרת "שומע חופשי" מתבקש/ת לקבל אישור
עקרוני מהממונה הישיר (תוכן הקורס ,ימים ושעות שבהם מתקיים הקורס) ,טרם ביצוע הרישום
לקורס.
לאחר קבלת אישור ממונה ורישום בפועל לקורס/ים ,יש לבצע רישום גם במערכת ההדרכה בכדי
לקבל אישור משאבי אנוש להשתתפות בקורס.

לרשימת הקורסים המלאה לחץ/י כאן.
כדי לבחור בקורסים הרלוונטיים ל''שומע חופשי'' ,יש למלא בחלון הכניסה:
בקטגוריית תואר :עובד סגל מנהלי וטכני
בקטגוריית מחלקה :התוכנית לשומע חופשי -סגל מנהלי וטכני ( ,)980כולל קורסים כלליים.
למידע מורחב בנוגע לתהליך הרישום לחץ/י כאן.

מאחלת לכם שנת לימודים פורייה ובריאה,
מיה בנט

