תקנון למשתתפי קורסי המכללה
קוד211215 :

חובות המשתתף בקורס
 .1בכל הקורסים חלה חובת נוכחות שלא תפחת מ  80%מהמפגשים
 .2במקרה של היעדרות מהשיעור ,באחריות המשתתף להשלים את החומר הנלמד
 .3שיעורי הבית הניתנים במהלך הקורס הינם חובה
 .4השתתפות בבחנים ,בחינות  ,שעורי ההכנה לבחינות החיצוניות
 .5עמידה בבחינות הפנימיות עפ"י נהלי המכללה
 .6על המשתתף להביא עמו למפגשי הקורס את חומרי הלימוד שנמסרו לו
 .7על המשתתף חלה החובה לטפל בהסדרת התשלומים בגין השתתפותו בקורס במועדם ובטרם סיומו
 .8תכנית הלימודים טנטטיבית ועשויה להשתנות בהתאם לאילוצים /קצב התקדמות הכתה.
 .9על המשתתף בקורסי ההכנה להסמכה ,להיערך לשינויים בזמני ובתדירות הלימודים לקראת סוף הקורס בשלב
ההכנה לבחינות הגמר.
 .10שיעורי החזרה וההכנה לקראת מבחני ההסמכה יתקיימו בשעות הבוקר ויתואמו בהתראה קצרה ובהתאם
למוכנות הקבוצה .אנא היערכו לכך
 .11הודעות המכללה למשתתפים במהלך הקורס תערכנה באחת מהצורות הבאות :טל .למשתתפים ,הודעת SMS
דוא"ל ,פרסום בלוח הכיתה שבאתר האינטרנט של המכללה .על המשתתף לוודא התעדכנותו בהתאם

כללי התנהגות
 .12הסכמת המכללה להשתתפות הלומדים בין כתליה מותנית בשמירתם על כללי האתיקה של האיגוד הישראלי
לאיכות ,התנהגות נאותה והישמעות להנחיות צוות המכללה
 .13העישון אסור בכל שטח הבניין
 .14הפעלת טלפונים ניידים בזמן השיעור אסורה
 .15הכנסת מזון/משקה לכיתות אסורה
 .16אין להפעיל את ציוד המחשבים ,הקרנה או כל ציוד אחר בלא אישור מהגורמים המוסמכים במכללה.
 .17אין להכניס דיסקים/דיסקטים DISK-ON – KEY /למחשבים בלא אישור מפורש מהגורמים המוסמכים במכללה

חומרי לימוד:
 .18חומרי הלימוד ימסרו ללומדים בקבצי נייר משוכפלים ולא ע"ג קבצי מחשב
 .19חל איסור הקלטה/צילום/שכפול של חומרי הלימוד ,שאלות החזרה /הבחנים/הבחינות או ההרצאות במכללה
בכל צורה שהיא
 .20חל איסור הוצאת שאלוני בחינות/בחנים מהכיתה או העתקת השאלות ויש להחזירם לבוחן מיד עם מילויים או
ביצוע החזרה עם המרצה
 .21בעת ביצוע בוחן/בחינה ,אין להכניס טלפונים ניידים/מצלמות/מחשבים לכיתה
 .22למשתתפים בשיעורי סטטיסטיקה :יש להגיע לכל המפגשים מצוידים במחשבון כיס בעל פונקציות סטטיסטיות

הזכאות להשתתף בשיעורים וקבלת תעודות הסיום מותנים בעמידה בכללי תקנון המכללה במלואם
הערות/הארות/בקשות ניתן להפנות אל – mina@ald.co.il :ר' תחום הסמכות
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