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 :תש"ףסמינריוניות בשנה"ל להגשת עבודות  יםיאוניברסיטא-להלן המועדים הכלל

 

 2020באפריל  26' איום   –בסמסטר א' 

 2020בספטמבר  24ה' יום    –בסמסטר ב' וקורסים שנתיים 

 

 אישית לידי המורה(.  למסור את העבודות איןהתלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות התכנית בלבד )

 עבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשיים מיום הגשתה.ה

 התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.

 תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו ללמוד בסמינריון אחר בסמסטר הבא.

 

באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו  או סיום קורס לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית

 סמינריון.

 תלמידים רשאים ללמוד בקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיגו ציון שאיננו משביע את רצונם.

 
 ולטטית. נידונות על ידי ועדת הוראה פק הסמינריוניות בקשות לדחייה במועד הגשת העבודות חשוב לשים לב:

 ועדת הוראה פקולטטית לא מאשרת דחיות אלא במקרים חריגים ביותר. 

 או באופן ידני למזכירות.  טופס מקווןבקשות לדחייה, כאמור במקרים חריגים בלבד, ניתן להגיש באמצעות 

 לפני תאריך הגשת העבודות. עד שבועייםימים. את הבקשות יש להגיש יש לצרף אישורים מתא

 חשוב להבהיר כי דחיית מועד הגשת עבודות לשנה העוקבת עלולה להיות כרוכה בתשלום קנס דמי גרירה.

 

 

 :ט ועבודות בית(הקורס )רפר להגשת מטלותהמועד האחרון להלן לפי החלטת ועדת הוראה של התכנית, 

  –בסמסטר א' 

 2020בפברואר  18' גיום  –לות קורסי ליבה מט

 2020בפברואר  26' דיום  –מטלות קורסי בחירה 

  –בסמסטר ב' 

 2020ביולי  21' גיום  –מטלות קורסי ליבה 

 2020ביולי  29' דיום  –מטלות קורסי בחירה 

 

ויעבירו אותו באמצעות  טופס הבקשה של התכניתתלמידים המבקשים לדחות את מועד הגשת המטלה ימלאו את 

                                                                    המזכירות לוועדת ההוראה של התכנית.

 
 . א הקפידו על הכללים המפורטים בידיעון ובקובץ הנחיות אתיות ומשמעתיותאנ

וקישור לקובץ  הנחיות לכתיבת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניותלהלן קישור לידיעון בו תוכלו למצוא 

-https://acad: לסטודנטים הכותבים עבודות אקדמיותהנחיות אתיות ומשמעתיות 
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