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 .1כללי
המכללה מבקשת ליצור אחידות בדרישות הלימודיות ובתהליכי ההוראה בקורסים הניתנים
בקבוצות מקבילות ,ולצורך כך יפורטו להלן תפקידיו של מרכז קורס רוחבי.
כל הכתוב בנוהל זה בלשון זכר ,מכוון גם ללשון נקבה.

 .2מטרה
אחידות ברמת הדרישות בין קבוצות שונות של אותו הקורס המתקיימות במקביל.

 .3מסמכים ישימים ודרישות חוק


התקנון האקדמי



פרוטוקול ישיבת הוועדה לעניינים אקדמיים מתאריך 02.07.2017

 .4הגדרות
 4.1קורס רוחבי :קורס הניתן באותו סמסטר בשתי קבוצות לפחות ואשר מלמדים בו שני
מרצים לפחות.
 4.2מרכז קורס רוחבי :חבר סגל ,עמית הוראה או מרצה מן החוץ או הנמנה על צוות ההוראה
של הקורס ואחראי להתנהלותו.

5

אחריות
האחראי להפעלת הנוהל הוא ראש המחלקה בה נלמד הקורס.

6

שיטה
 6.1לתפקיד מרכז קורס רוחבי יתמנה חבר סגל אשר לימד בעבר את הקורס (או נגזרת שלו)
לפחות ארבעה סמסטרים; בהיעדר חבר סגל כזה ימונה אחד מחברי הצוות המלמדים את
הקורס באותו סמסטר בהתאם להחלטת ראש המחלקה.
 6.2המרכז ימונה לסמסטר אחד ויימנה על המרצים המלמדים את הקורס באותו סמסטר.
 6.3מינוי אחראי קורס יתבצע ע"י המחלקה האחראית על מתן הקורס.
 6.4אחראי קורס לא יקבל תשלום על תפקידו אולם יקבל ניקוד בדו"ח הערכת חבר סגל.
 6.5מרכז הקורס אחראי לכל ההיבטים המנהליים והארגוניים בקורס ,בעוד הסמכות
והאחריות האקדמית חלות במשותף על כלל המרצים בקורס.
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 6.6מרכז הקורס יקבע קווים מנחים לדרכי ההערכה בקורס וידאג לתיאום בין המרצים
בקורס לבין עצמם בינם לבין המתרגלים.
 6.7בחינות:
6.7.1

המרכז יוודא שבחינות האמצע (אם ניתנות) ובחינות סוף הסמסטר הניתנות
לקבוצות שונות תתקיימנה בו זמנית ותהיינה אחידות

6.7.2

יקצה את מלאכת חיבור השאלות ובדיקת המחברות בין המרצים המלמדים את
הקורס

6.7.3

יעבור על הבחינות שנכתבו ויבקר ניסוח ,שפה ודרגת קושי ,וכן יוודא שטופס
הבחינה נבדק לפחות ע"י  2מרצים הן בהיבטים של בהירות הניסוח והן בהיבט
של התאמת הדרישות למשך הבחינה

6.7.4

יוודא מתכונת אחידה ורמת קושי דומה בין שני מועדי הבחינה (ובמידה שיש –
גם של מועד מיוחד)

6.7.5

יוודא שבדיקת מבחני סוף ומבחני אמצע תהייה רוחבית ,דהיינו שבדיקה של כל
שאלה נתונה תתבצע ע"י אותו מרצה לכלל הסטודנטים הרשומים באותו
סמסטר לקורס זה

 6.8מרכז הקורס יפנה לראש המחלקה כל בעיה שמתעוררת בקרב צוות הקורס ופוגעת
בהעברתו אם אינו יכול להתמודד עמה.
 6.9ראש המחלקה יידע את אחראי הקורס על כל תלונת סטודנטים המתייחסת לקורס.
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הגדרת התהליך
פעילות
מס'

הפעילות

1

מינוי מרכז

מועד אחרון
לביצוע

אחראי ביצוע

מסמכים

בתום הסמסטר רמ"ח
הקודם
להעברת
הקורס

2

ארגון הקורס ותיאום
בין הצוות

עד תחילת
הסמסטר בו
ניתן הקורס

מרכז הקורס

3

העברת הקורס ,סיומו
והערכתו

במהלך
הסמסטר

מרכז הקורס

8

מדדים אין מדדים לנוהל זה.

9

חתימות
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