בס"ד
לסטודנט/ית הלומד/ת העצמאי/ת
(בתוכנית מצוינות בהוראה  /הסבה /הרחבת הסמכה)
שלום רב,
הנדון :הנחיות לקורסים בלמידה עצמאית
במסגרת תוכנית הלימודים שלך אושרו לך קורסים בלמידה עצמאית.
.1
(בקורסים הנלמדים פרונטאלית במכללה).
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ה.
ו.
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להלן ההנחיות לתהליך הלמידה ולבחינות/מטלות:
עם תחילת הקורס עליך לפנות למרצה האחראי על הקורס ,ליידע אותו/אותה על האישור שקיבלת
כלומד/ת עצמאי/ת ולקבל מהמרצה הנחיות ותוכנית הלימודים בקורס.
לקבוע מועדי מפגשים עם המרצה ו/או מפגש הנחייה מרוכז שייקבע מראש לכל הקבוצה ,בהם יימסר
מידע ודגשים ללמידה עצמאית וסילבוס של הקורס ובמידת הצורך גם מפגשי הנחייה פרטניים עפ"י
דרישת המרצה.
בחינות /מטלות – כלומד עצמאי עליך להיבחן עם הסטודנטים הלומדים את הקורס ,באחריותך לקבל
מידע על החומר הנדרש לבחינה ולהגיש את כל המטלות הנדרשות ע"י המרצה ,כפי שנדרש מכלל
הלומדים בקורס  ,המטלות יימסרו מראש ללומד העצמאי וייקבע לו"ז להגשתם.
הציון בקורס ייקבע עפ"י המבחן ועמידה בכלל המטלות של הקורס.
חובה להחתים את המרצה בקורס על הספח המצורף ,ספח זה יהווה עבורך מסמך לקשר שלך עם המרצה
(חובה להחתים את המרצה עם תחילת הקורס ,לא יינתן אישור בדיעבד בסוף הקורס).
התיאום עם המרצה יהיה בפגישה אישית בלבד.
המרצה רשאי לדחות/לאשר את הבקשה לפי שיקול דעתו ובתיאום עם ראש החוג.
הקפדה על המטלות ויישומן תימנע אי הבנות בעתיד ותאפשר לך כלומד עצמאי ארגון זמן ללמידה.
(מומלץ לשמור העתק מטופס זה עד תום הקורס ,דהינו עד קבלת ציון סופי בקורס).

ספח הרשמה ללומד/ת העצמאי/ת:
שם הסטודנט/ית ______________________________________ :מס' ת.ז____________________ :.
מסגרת הלימודים ___________________ :מסלול _________________:שנת לימודים____________ :
שם הקורס __________________________:קוד הקורס ____________:שם המרצה______________ :
תאריכי מפגשים עם המרצה__________________ .3 __________________ .2 ________________.1 :
חתימת הסטודנט/ית _______________ :חתימת המרצה ______________ :תאריך_______________ :
שם האחראי על תוכנית הלימודים _____________________ :חתימת האחראי___________________ :
באחריותך למסור את הטופס למזכירות לאחר החתמת כל הנוגעים בדבר ,אי מסירת הטופס החתום לאחראי
יגרום לביטול ההסכם ללימוד בקורס.
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