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סטודנטים יקרים,
מועצת החוג לתאטרון מבקשת לרענן את ההנחיות באשר לנוהלי הגשת עבודות בחוג לתאטרון.
אנא קראו בעיון את המסמך הבא:

נהלי ומועדי הגשת עבודות:
סוג
העבודה
קורס עם
מבחן
מסכם

הארכת זמן הגשת עבודות
והשפעה על הציון

מועד הגשה
 2מועדים שנקבעים על פי תקנון
האוניברסיטה

פניה ולעדת הוראה

אחר

מועד מיוחד אפשרי
במקרים חריגים* לאחר
הגשת בקשה לועדת
הוראה.

בקשה לבחינה במועד
חריג ,תוגש ע"פ תקנון
הלימודים המפורסם
בשנתון.
טופס " בקשה למועד
חריג" נמצא באתר החוג.

עבודת
סיכום
קורס

בהתאם להנחיות המרצה

קורס
מתוקשב

בהתאם להנחיות המרצה

עבודת
פרו-סמינר
וסמינר

כמפורט בתקנון האוניברסיטאי:

אין צורך לפנות למרצה לבקשת
דחייה .אך על הסטודנטים
לדעת:

לאחר ארבעה שבועות
מחויב הסטודנט לפנות
בכתב לוועדת הוראה.

אם הסטודנט מגיש את
העבודה עד לשבועיים איחור -
ירדו  5%מהציון

בהתאם לנימוקים ועדת
הוראה תחליט כמה
אחוזים מהציון ירדו

אם הסטודנט מגיש את
העבודה באיחור שבין שבועיים
לחודש  -ירדו  10%מהציון
על מנת לאפשר הגשה לאחר
מועד תום הקורס ,יש לפנות
למרצה.
המרצה ייתן הארכת זמן של
כשבוע ,בתיאום עם הצוות
הטכני של הקורס המתוקשב.

סטודנטים אשר למדו את הקורס
בסמסטר א' יגישו את עבודת
הפרו-סמינר או סמינר לכל
המאוחר עד לסוף סמסטר ב'.
סטודנטים אשר למדו את הקורס
בסמסטר ב' יגישו את עבודת
הפרו-סמינר  /סמינר לכל
המאוחר עד ליום הראשון של
שנת הלימודים העוקבת

לאחר הארכת זמן של
כשבוע ,הגשה אפשרית
רק לאחר פניית
הסטודנט לועדת הוראה
של החוג.
בהתאם לנימוקים ועדת
הוראה תחליט כמה
אחוזים מהציון ירדו
כל בקשה לדחיית מועד
הגשת עבודת פרו-סמינר
או סמינר מעבר למועד
הרשום בתקנון ,תתבצע
באמצעות פניה של
הסטודנט לועדת
ההוראה של החוג.
* שימו לב ,הגשת עבודה
באיחור גם אם קיבלה אישור
אקדמי לכך לא פוטרת קנס ,אם
הוגשה לאחר המועדים הקבועים
בתקנון האוניברסיטאי (ע"מ 103
בשנתון תשע"ו)
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* על פי התקנון ,מקרים חריגים הדורשים התחשבות מיוחדת הם:
-

סטודנט/ית בחופשת לידה (כולל אימוץ או פונדקאות) ,סטודנטית הנמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פוריות.
סטודנט המתמודד עם מחלה קשה או פציעה
סטודנט/ית הנמצא בשירות מילואים
סטודנט/ית המצוי באבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

ועדת ההוראה של החוג תאפשר הארכה של כשבועיים ללא הורדה בציון לסטודנט המשתתף בהפקות החוג בין סמסטר א'
לסמסטר ב'.
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