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 20.12.5דקאנית  –סיכום שיחת סטודנטים 

 

 התקיימה שיחת סטודנטים עם דקאנית הסטודנטים עו"ד קרן בן חיים 12.5ביום שלישי ה

, לפי להלן עיקרי השיחהסטודנטים,  100-, בשיחה השתתפו כוהנהלת אגודת הסטודנטים

 נושאים:

 

 מבחינה בריאותית:

, ולכן המכללה פועלת ע"פ תקן התו שמירה על בריאות הסטודנטיםהמטרה הראשונית היא 

 הסגול ולפי ההנחיות של משרד הבריאות.

כמו כן, הכתות יחוטאו לפני כל בחינה, יש איסור התקהלויות וחובת עטיית מסכה ברחבי 

 המכללה.

 

 אקדמאי:בתחום ה

ם מודעים לבעיות הקיימות המכללה עברה בצורה מקיפה על סקרי ההוראה, וה •

 בלמידה בזום.

 לפני המבחנים. שיעורי חזרההמכללה תפעל לקיום  •

השלמה אחת תתקיים כרגע לגבי המעבדות, שיעורי המעבדות יחזרו לסדרם,  ו •

 במידה ויהיה צורך בהשלמות נוספות, הנושא יעלה לדיון בועדת הוראה. ,בשבוע 

 .ללא תשלוםמעבדות, יוכלו לוותר על מעבדה אחת  2סטודנטים להם יש יותר מ

, בתנאי הסכמה כוללת להמיר חלק מהמבחנים לעבודות בית נשקלת האפשרות  •

 .של הסטודנטים הרשומים לקורס

ה של ע"פ בקשת הסטודנט, יש לעדכן במקר שעות קבלהמרצים נדרשים לקיים  •

  סירוב או דחייה.

 

 בחינות:

 ההתייחסות נכונה ליום בו התקיימה השיחה, המצב דינאמי ומשתנה מעת לעת. *

 

 .אין צורך לעטיית מסכה במהלך הבחינה •

 .לפני הכניסה לבחינה יש לחתום על הצהרת בריאות •

, ככל שאלות במהלך הבחינהמחפשים את הדרך הטובה ביותר לשאול את המרצה  •

 שאלה ומענה על גבי פתקים.הנראה זה יהיה 

מול האגודה ומול הסטודנטים. ברור  ויעשו שיחות רבות נעשו שיחות - חומר הבחינה •

סמסטר רגיל, והלמידה בזום אינה רגילה. המכללה עושה  אינולמכללה כי סמסטר זה 

יותאם לרמת הלמידה   לחלחל זאת לסגל ההוראה. חומר הבחינהאת כל המאמצים 

  .ויכלול את החומר הנלמד בלבד

 .יהיה מחליף למרצים בקבוצת סיכון •

מתבקש לשלוח הודעה מסודרת דרך מנהל  למועד מיוחדסטודנט המעוניין להגיע  •

 .הסטודנטים

 .ימצא פתרון מיוחד, הנושא עדיין בבדיקהאוכלוסיית סיכון לסטודנטים ב •

מתבקשים  ותחריג בהקלותומעוניינים  ים עם אוכלוסיה בסיכוןרהמתגורסטודנטים  •

 ט.לפנות לדקאנ

 . וועדת הוראה של המכללהבמסגרת  יעלההנושא  - הורים לילדים •

 לבחינה.בין בחינה  יחוטאוהכתות  •

 

 סמסטר קיץ:

 .ללא שינויהצפי כרגע הוא קיום לימודים בסמסטר הקיץ  •
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 כלכלי:בתחום ה

השנתי נקבע ע"י המדינה ולא ע"י המכללה, התאחדות הסטודנטים  שכר הלימוד •

 .בנושא זהמול המל"ג הארצית ואגודת הסטודנטים של אפקה מנהלות מאבק 

 .דחיה ופריסה של תשלומיםהמכללה מאפשרת  •

 .מלגות נוספות נבדקת אפשרות ל •

לקורסים שנלמדו במהלך  הנחה בגין קורס חוזר/שיפור ציון תיבדק אפשרות של •

 .הסמסטר הנוכחי

 

 מרתונים של אגודת הסטודנטים:

סטודנטים בכתה, כמות הסטודנטים שיוכלו להשתתף  15של עד  בעקבות ההנחייה •

במרתונים בסמסטר הנוכחי יהיה קטן יותר. אנחנו עושים את המאמץ המירבי כדי 

 לפתוח מספר קבוצות מוגדל.

על מנת להעמיד אלטרנטיבה למרתונים, אנו ננהל מערך של שיעורי עזר ותרגולים של  •

 רס מסויים ויכולים לתרגל בשיחות ווירטואליות.סטודנטים שקיבלו ציונים גבוהים בקו

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 נטים.אגודת הסטוד

 


