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מרצים - אפרתה –תקנון קורסים מקוונים    

קורס מקוון הוא קורס שמתבצע בעיקרו באמצעות למידה אינטרנטית.  אין זה מונע קיום א( )  .1

 וירטואלית.-או קיום מטלות במציאות הלא , סיוריםפעילויות פרונטליות שונות, ביקור בספרייה

 )ב( כל פעילות שאינה דיגיטלית בקורס בתאריך מסוים מחייבת תיאום מוקדם עם המשנה האקדמי.

בליוגרפיה שלו, יהבאת דרישות ואת התכניו, את לקורס יהיה סילבוס רגיל המגדיר את מטרותיו ו .2

 במתכונת דומה לכל קורס אחר )פרונטלי, סדנאי וכו'(.

לסילבוס של הקורס המקוון יצורף דף הנחיות והבהרות שיסביר את נוהלי העבודה המיוחדים של  .3

 הקורס הספציפי הזה בפרט.של קורסים מקוונים בכלל ו

 

 מטלות הקורס .א

 בקורס מקוון מכל סוג שהוא יהיו שני סוגי מטלות: .1

 מטלות שוטפות המבוססות על קריאה ועיון. (1

 סיכום באישור הדיקן האקדמי(.)אפשר להמיר במטלת  מבחן מסכם (2

הן יהיו מבוססות על חומר  לקורס סמסטריאלי ועוד מבחן מסכם. במספר 5המטלות יהיו עד  .2

קריאה רלוונטי; השאיפה היא להכניס את החומרים המותרים מבחינת זכויות יוצרים לאתר 

ה במטלות לפי שיקול דעת המרצה.  עמיד –ה יהקורס; הפניות של סטודנטיות לחומרים בספרי

יכולה להיות חלק מרכיבי הציון בקורס שיפורט בסילבוס; אולם מטרתן המקורית היא עצם 

 .)על המרצה לדאוג להימצאות הפריטים בספרייה( הלמידה

 50%עד המבחן המסכם של הקורס יתקיים במכללה כמו כל מבחן מכללתי אחר.  מבחן זה יקבע  .3

 מהציון הסופי.

 

 עמידה בזמנים .ב

כפופה ללוח זמנים שיפורט בנספח לסילבוס.  על הסטודנטית לעמוד בלוח הזמנים  הגשת המטלות .1

 ידי דיקן הסטודנטיות.-יינתן רק על במקרים מיוחדים . היתר לדחייה במועד ההגשהלקורס שייקבע

 

 

 הערות והארות –תיאום ציפיות  .ג

 ביותר להצלחת הקורס. יםהניסיון הוכיח שפעילות הסברה ותיאום ציפיות חיוני .1

 מומלץ לשלב סרט שבו המרצה מסביר על הקורס. .2
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 מומלץ להתנות את הכניסה לקורס בחתימה על קריאת הסילבוס וההנחיות. .3

 ש"ש יינתן במהלך סמסטר אחד בלבד.  1קורס מקוון בן  –לתשומת לב  .4

 ש"ש יינתן במהלך שנה, שני סמסטרים. 2קורס מקוון בן 

 1/3פטורה מהמטלות שניתנות בתקופת חופשת הלידה )לא יעלה על  סטודנטית בחופשת לידה .5

 ממטלות הקורס הסמסטריאלי(.

 שנתי לקורס' עמ 300 עד  סמסטריאלי לקורס כ"בסה' עמ 150 עד היקף חומר הקריאה בקורס  .6

 דיף שיהיה סרוק באתר הקורס.ע    

 בספרייה.לשימוש הסטודנטיות יש לדאוג למספר עותקים סביר *  

 

 רק בקורסים מקוונים – עוזר הוראה .ד

 סטודנטיות 25בקבוצה של מעל  –בקורסי אנגלית 

 סטודנטיות 35בקבוצה של מעל  –בקורסים אחרים 

 

המרצים יקבלו הודעה על האפשרות לעוזר הוראה ועל הסכום המוקצב להם לשם כך. המרצה אחראי 

 השעות שהוקצה לו.לגיוס עוזר ההוראה ולדיווח על השעות לתשלום בהתאם למספר 

 


