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(או  Moodle-כת המער  דרךתוגש   ,רסיטהגרת הלימודים באוניבכל עבודה המוגשת במס - הגשת עבודות .1
, אשר  עבודה טופס הצהרת מקוריותחובה עליכם לחתום על מערכת מאובטחת אחרת ע"פ הנחיית המרצה). 

אין להגיש  ה. עצמאי של  ל ביצועה וע עבוד ת ה יש להקפיד על מקוריובודה שתוגש. יהיה מלווה לכל מטלה ו/או ע
ודות קנויות או עבודות שנכתבו  ין להגיש עב אהאינטרנט. מכולל  ,עבודה מועתקת, אפילו בחלקה, ממקור אחר

המפורט  במקרה של ציטוט ממקורות אחרים, יש לפעול על פי  . אין למכור עבודות.רם שלישי ם על ידי גובעבורכ
עלולה להוביל לענישה   מקורית  שאיננההגשת עבודה  ראוי לציין כי. מערך הספריות והמידעבהנחיות  באתר 

 מהאוניברסיטה.חקה רהל קורס ועדחמורה, החל מפסילת ה
 

 זמן קורונה. ן כללי וספציפית לופבאבסעיף זה נרצה להתייחס לטוהר הבחינות  – טוהר הבחינות .2
 תנות תוקף ומעצימות את התואר שלכם מבחינה מקצועית וערכית. נות שנעשות ביושר ובהגינות נוי חו בזכר

הקפדה זאת כוללת ציות   יש להקפיד הקפדה יתרה על טוהר הבחינות. – ת בקמפוסת רגילונובבחי .א
ר עזר  חינה בהתאם להנחיות המרצים והמשגיחים בבחינה. אין להכניס לבחינה חוממוחלט להוראות הב

במהלך הבחינה, אין להחזיק ברשותכם, או בהישג  בר למה שהותר במפורש על ידי המרצה בקורס. מע
אנא   חכם אחר (כגון שעון חכם).פון נייד (גם אם הוא כבוי), או כל מכשיר אלקטרוני  מכשיר טלדכם, י

מקרה  ב ם לבטענה של שכחה ותו לא תקבלהוראה זאת ותמנעו מאי נעימות. ועדת משמעת   הקפידו על
הוראת    שיימצא ברשותכם מכשיר טלפון נייד, או כל מכשיר אלקטרוני אסור. בכוונת הוועדה לאמץ את

 הבחינה במהלך לשירותים היציאה. והקורס יפסל ללא כל דיוןאוניברסיטה ככתבה וכלשונה סנאט ה
 ה. /המשגיח של ובליווי לנהלים התאםמותרת ב

ליכם  מתוקשבת ע הה של בחינ ת אמור לעיל, בתחילנוסף לב – קסבמערכת התומבחינות מקוונות  .ב
. חל איסור חמור להשתמש בחומר  ומצולמת וונתיושרה בעת כתיבת בחינה מקטופס הצהרת על לחתום 

או   ,ף פעולה עם כל גורםוכן אסור לשת ,שלא הותרו לשימוש במפורשוניים אסור או לגשת לאתרים חיצ 
לעשות  אין גם אם הוא טכני בלבד. , ו גם לא לצורך סיוע כלשהו ,יםלעמוד בקשר עם סטודנטים אחר

  נהלי הבחינות  המרצה בקורס. תר במפורש על ידימעבר למה שהו בבחינה, עזר וש בכל חומר  שימ
בענידת שעון  , קיים איסור שימוש באוזניות לשמור על הכללים.  הקפידומתעדכנים מעת לעת. אנא 

 .  במהלך הבחינה הבסביב וסףנ ובנוכחות מחשב נייד/נייחחכם 
 תם פעולה. פו אי אנא זכרו, המשגיחים עושים את עבודתם נאמנה. צייתו להוראותיהם, כבדו אותם ושת .ג

 
כל צורה של אלימות, פיזית או  ד או מרצה. בט, עוסטודנ  יש לנהוג בכבוד כלפי כל אדם:  - התנהגות מכבדת .3

עובדי האוניברסיטה, הן מהסגל האקדמי, הן מהסגל  מ או סטודנט או כלפי מי יתסטודנט כל  יית, כלפי מילול
 יטופלו בחומרה. הטרדות מיניות  יטופלו בוועדת משמעת. המנהלי, והן מנותני השרות השונים 
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