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  2004 בפברואר 25
  
  

  )סילבוס(עדכון ואישור דפי מידע לקורסים , נוהל עריכה
  

  

  מטרה

רות הולם לתלמידים חשוב להכין דפי מידע ורשימת תכנים מפורטת לכל יכדי לקיים שקיפות מלאה וש
מחייב  וכל שינוי ,)כפי שמפורסם בידיעון(מגמה /האוניברסיטה אחראית לתכנית הלימודים בכל חוג. קורס

  .  מצויים באחריות ועדת ההוראה היחידתית) כולל סמינרים ומעבדות(תכני הקורסים .  את אישורה

  

  שיטה

  :באחריות ועדת ההוראה היחידתית יוכן עבור כל קורס תיק מסמכים כדלקמן

 ,שם הקורס בעברית ובאנגלית .1
 ,מקצועות קדם ודרישות נוספות .2

או מספר ספרי לימוד (יעון כולל ספר לימוד מוביל שיפורסם ביד)  שורות5-10(סילבוס מקוצר  .3
  ,)עדהובהתאם להחלטת הו

 ,  שבועות12-13 -תכנית הוראה מפורטת ל .4

 ,ב החומר וספרי עזר נוספיםוספר לימוד מוביל שמכיל את ר .5

  .ל ייעשה באנגלית"אפשר שהנ .6

  

  דפי מידע לסטודנט

  : הבא וידאג לפרסמו באתר האינטרנטהמרצה ימסור לתלמידים בשיעור הראשון של כל קורס את המידע

  -מידע מנהלי  .1

  .חוג, פקולטה !

 .ס"היקף בש, סמסטר ושנה, מספר הקורס, שם הקורס !
 .דואר אלקטרוני, טלפון, חדר, ןיבני, שם המרצה !

 .חדר, יןיבנ, שעה, יום: שעות ההרצאה !

 ...)לפי תיאום מראש בטלפון(חדר , ןיבני, שעה, יום: שעת קבלה !
 .דואר אלקטרוני, טלפון, חדר, יןיבנ, המתרגל/שם עוזר ההוראה !

 .חדר, ןיבני, שעה, יום: שעות התרגיל !

 ....)לפי תיאום מראש בטלפון(חדר , ןיבני, שעה, יום: שעת קבלה !
 .דרישות הקורס וחובות התלמידים !

 .עבודה/ בחינת בית / בחינה : מטלת סוף קורס !

 .'השתתפות בכיתה וכד... %, םבחני ... %, בחינה מסכמת: %... מרכיבי הציון הסופי !
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  �מידע אקדמי  .2

 ,שם הקורס בעברית ובאנגלית !

 ,מקצועות קדם ודרישות נוספות !

 ,סילבוס מקוצר המפורסם בידיעון !
 ,  שבועות12-13 -תכנית הוראה מפורטת ל !

 ,ב החומר וספרי עזר נוספיםוספר לימוד מוביל שמכיל את ר !

 ,שותר, חובה: רשימת חומר קריאה/ ביבליוגרפיה  !
  .החומר המחייב למבחנים !

  

  משוב/מעקב

  :מעקב הוראה ושביעות רצון הסטודנטים ייעשה באופן הבא

המורים ימלאו טופס מעקב הוראה בסיום הסמסטר לבדיקת מידת כיסוי ההוראה בפועל לעומת  .1
  .ועדת ההוראהל ידי התכנית המפורטת שאושרה ע

שיטות ההוראה , ת המתייחסות לסילבוסשאלון המשוב שימולא על ידי הסטודנטים יכלול שאלו .2
  .והתכנים של הקורס

  

  ספרים/ תכנים / עדכון תכניות לימוד 

  .  שנים3מגמה ייבדקו ויעודכנו כל /תכניות הלימוד בכל חוג .1

  . שנים2תכני הקורסים ייבדקו ויעודכנו כל  .2

  .  שנים2ספר לימוד מוביל וספרי עזר נוספים יעודכנו כל  .3


