מועצת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 13
ישיבה שהתקיימה ביו  11.06.09בתיכו אליאנס תל אביב
נוכחי :שגיא ב חור ,אלי גולדשטיי ,מיכל גורל ,יהודה דויטש ,יוסי דיי ,אמנו הלל ,שי זיו, ,
מיכל כה ,ליאור כוכבלב ,אורי ליבנה ,מור מטוטי ,דוד סיירס ,דוד קגנו ,תמיר קרקסו ,חנה
רקח.,
ג נכחו :רועי פתאל ,וכ  15סטודנטי שבאו לשמוע דברי האגודה ע סיו השביתה ופרסו
ההקלות.
נעדרו :רי אבוואסל ,אמי בשיר ,איימ ג'מאל ,דביר גולדשטיי ,אלעד יופהתורג'מ ,אלי
מרקובצקי ,לירו משול ,ז'לקו פנקס ,איליה פרינ! ,שי קרפלס ,אביבה של ,אלכסיי שקולניק
ואריאל תורג'מ.
הישיבה נוהלה ע"י סג נשיא המועצה מר דוד קגנו.
הישיבה התקיימה מספר ימי לאחר סיו שביתת המנחי שארכה  50יו.
לאחר סיו השביתה גיבשה הנהלת האוניברסיטה בשיתו ע אגודת הסטודנטי מסמ $הקלות
לסטודנטי בעקבות השביתה.
יו"ר האגודה מר שגיא ב חור פירט בישיבה התנהלות האגודה ברשותו בימי השביתה.
היו"ר הסביר את הצלחת האגודה ודרכי פעולתה וטע שבעקבות התנהלות זה ההקלות שקיבלו
הסטודנטי היה משמעותי וכ השוואה להקלות שקבלו אוניברסיטה ת"א אחרי שביתת סגל
ההוראה שארכה  70יו.
דברי היו"ר התקבלו ע"י חברי הועד וחברי המועצה ללא הסתייגויות.
סג הנשיא מר דוד קגנו עדכ על שיחה ע גב' חנה קליי ראש מער $שרותי הוראה למרכזי
ההוראה מדיקנט הלימודי על טיפול בבעיות או מרתוני .שראשית יש לפנות לרכז הקורס ורק
לאחר תשובה לא מספקת אגודה תפנה במרוכז לדיקנט הלימודי.
בישיבה העלו מספר סטודנטי נקודות שלדעת לא קבלו התייחסות מספקת במסמ $ההקלות.
להל סיכו קצר :החזרי דמי מכללה ,קורסי שמתכוננת הקורס משתנה ב) 2010כדוגמא לשו
ותקשורת שיורד מ 6נ"ז ל 3נ"ז( ,השלמת השיעורי מתנגש להרבה סטודנטי ע שיעור
האנגלית) ,לקורסי אנגלית יש חובת נוכחות ,הסטודנטי רצו לדעת הא אפשר להוריד חובות
הנוכחות באנגלית( .כמו"כ בקשו לוודא שכוונת האו"פ שציו לא ייכלל בממוצע שיהיה ציו מילוי
)עובר ולא יהיה כתוב ציו הקורס(.
וכ חבר מועצה ורכז גוש ד מר שי זיו העלה סטודנטי בעל לקויה למידה .שלדעתו לא פורט
מספיק איזה הקלות ה יקבלו.

נספחי לפרוטוקול:
מסמ $ההקלות
אישור:
הפרוטוקול אושר ביו  5.7.09ע"י נשיאות המועצה

על החתו:
מר שגיא בחור
יו"ר הוועד

מר דוד קגנו
סג נשיא מועצת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה

מסמ $ההקלות:
ריכוז ההיערכות להשלמת סמסטר ב,2009
הרשמה לסמסטר ג 2009ו"סל" ההקלות לסטודנטים
בתיאום עם אגודת הסטודנטים
מועדי סמסטר ב2009


על מנת לאפשר לסטודנטים המעוניינים לסיים את הסמסטר במועד ,סמסטר ב2009
יסתיים רשמית ב 26.6.09-והבחינות ייערכו כמתוכנן .למרות זאת נאפשר להשלים מפגשי
הנחיה גם לאחר סיום הסמסטר ,כפי שיפורט בהמשך.

מועדי סמסטר ב - 2009אנגלית


סמסטר ב – 2009אנגלית ,יסתיים רשמית ב 12.6.09-והבחינות ייערכו כמתוכנן .הנחיות
מפורטות על המשך הלימודים ישלחו בהמשך.

בחינות


בחינות מועדי א יתקיימו בין התאריכים 20.7.09 – 2.7.09



בחינות מועדי ב יתקיימו בין התאריכים 24.9.09 – 24.8.09



ההקלות בבחינות יינתנו רק לסטודנטים שייגשו לפחות למועד אחד )א ו/או ב( בסמסטר
ב.2009



ניתן לגשת לבחינה עד  3פעמים מתוך המועדים )א ו-ב( של סמסטר ב 2009ושל
הסמסטר הבא בו הקורס יילמד.



סטודנטים שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לבקש להיבחן באותו קורס במועדי א 1ו-א 2או
במועדי ב ,1ב) 2להוציא סטודנטים הנבחנים בחו"ל(.



לצורך חישוב הציון הסופי בקורס ,יילקח הציון הגבוה ביותר מבין הציונים שיושגו בבחינות.



אם עברתם את הקורס בהצלחה ,ירשמו לזכותכם נקודות הזכות בקורס .אם הציון הסופי
לא יספק אתכם ,תוכלו לבחור שלא לשקללו בממוצע הציונים לתואר ,באמצעות פניה
למרכז ההישגים הלימודיים עם סיום לימודיכם לתואר.



לכל הנבחנים בבחינות של סמסטר ב) 2009מועדי א ו-ב( ,תהיה תוספת זמן של חצי שעה
שתינתן בסיום הזמן הרשמי של הבחינה.



לסטודנטים שייגשו לבחינות של סמסטר ב) 2009מועדי א ו/או ב( ,יוחזרו דמי ההנחיה
המוגברת עבור הרשמות של סמסטר ב .2009ההחזרים יתבצעו לאחר קליטת הציונים של
בחינות מועדי ב.
יומלץ בפני מרכזי ההוראה להודיע לסטודנטים על מיקוד של חומר הבחינה.



מפגשים


המפגשים הסדירים יתקיימו עד יום לפני מועדי א של סמסטר ב ,2009המתחילים ב-
 . 2.7.2009חלקם יוארכו ובחלק מן הקבוצות יתקיימו גם שני מפגשים בשבוע .זאת כדי
לאפשר מעבר על כמות גדולה יותר של חומר ,ולהקל על מי שרוצים לגשת למועדי א.



עבור סטודנטים שירצו להיבחן במועדי ב של סמסטר ב ,2009נאפשר השלמת מפגשי
הנחיה של סמסטר ב 2009עד .24.7.09



בחלק מהקורסים יתקיימו לקראת הבחינות )הן מועדי א והן מועדי ב( מרתונים שיהיו
פתוחים לכל .זאת ללא כל עלות.

מטלות



כידוע ,בסמסטר ב 2009הגשת מטלות היא בבחינת רשות להוציא קורסים בהם צויין
לסטודנטים במפורש ,כי חלה חובת הגשת מטלות בקורס) .למשל ,לא מתקיימת בקורס
בחינה(.



ציוני המטלות שהוגשו ונבדקו יהוו ציון מגן בלבד .במילים אחרות ,ציון של מטלה שהוגשה
לא יוכל להזיק לציונו הסופי של הסטודנט בקורס.



בקורסים שפורסמו בהם פתרונות של מטלות ינתנו מטלות חלופיות וכן ייקבע לו"ז חדש
להגשתן ,למי שירצה בכך.



סטודנטים שבכוונתם לגשת לבחינות במועדי א יציינו זאת על גבי המטלות שיגישו ,כדי
שייעשה מאמץ לבדוק מטלות אלה מבעוד מועד.

קורסים מתקדמים ועבודות סמינריוניות


סטודנטים שלמדו בסמסטר ב 2009קורס אנגלית רמה  Aולא סיימו את הקורס ,יוכלו
להירשם לקורסים מתקדמים ללא אישור מיוחד בסמסטרים ג 2009ו -א.2010



סטודנטים יוכלו להירשם לעבודות סמינריוניות מבלי שקיבלו ציון בבחינה בקורס המתקדם
הרלוונטי .ואולם ,בקורסים בהם יש מטלה פרו-סמינריונית ,חובה להגישה לפני הרישום
לעבודה הסמינריונית.



זמן השביתה לא ייחשב לצורך הרשמה לעבודה סמינריונית או לצורך הגשת העבודה.

אתרי הקורסים


בקורסים שמתקיימת בהם הנחית מפגשים באמצעות טכנולוגיות) ,אופק ,אינטרוויז( יוכלו
להשתתף במפגשים גם סטודנטים שאינם רשומים להנחיה כזו.

שינויים בהרשמה וחזרה על קורס


דחיית לימודים  -סטודנטים שיבחרו שלא להיבחן במועדי א ו-ב של סמסטר ב 2009יוכלו
לדחות את ההרשמה בקורס לסמסטר עתידי )עד סוף שנה"ל תש"ע( ללא תשלום דמי
טיפול ועלויות .יש להגיש בקשה בכתב על דחיית ההרשמה למרכז ההרשמה עד ה-
.28.7.09



חזרה על קורס  -סטודנטים שייכשלו בבחינה בקורס פעמיים ,מהן פעם אחת לפחות
במועד א או במועד ב של סמסטר ב ,2009יוכלו לחזור על הקורס פעם אחת נוספת בשנת
תש"ע ללא תשלום.
ביטול הרשמה לקורס  -בקשות לביטול הרשמה לקורס יש להפנות לוועדה לפניות חריגות,
שתשקול כל בקשה לגופה .את הבקשות יש להגיש באמצעות ה  .Infodeskיש לציין על
גבי הפניה "עבור ועדה לפניות חריגות".



סטודנטים שיבקשו לדחות את לימודיהם בקורס או יחזרו על קורס פעם נוספת ,יחויבו
בהגשת מטלות בסמסטר החדש ,על פי הנהלים הקיימים.



את כל השינויים בהרשמה ניתן יהיה לבצע רק לאחר פרסום היצע הקורסים לקיץ ג2009
)מיום א ה 14-ביוני(.



אפיקי מעבר


בעיות של סטודנטים הלומדים במסגרת אפיקי מעבר יטופלו באופן יחידני.



סטודנטים באפיקי מעבר יוכלו לקבל אישור עבור מוסדות אחרים לצורך התחשבות
מיוחדת בגין השביתה) .למשל ,טיפול מול האוניברסיטאות לקבלה על תנאי על בסיס
הישגיהם בקורסים קודמים באו"פ( .בעניין זה יש לפנות ל dicanat@openu.ac.il

קורסים לתואר שני


הקלות ברוח דומה לאמור לעיל יינתנו גם לסטודנטים לתואר שני בהתאם לדרישות תוכנית

הלימודים.


הסטודנטים יקבלו מרכזי תכניות התואר השני הנחיות פרטניות לגבי הדרישות בקורסים
לסיום הסמסטר.



זמן השביתה לא ילקח בחשבון ,לצורך חישוב משך זמן הלימודים הנדרש לסיום לימודי
התואר השני בכל התוכניות.

סמסטר קיץ ג2009


סמסטר קיץ יתחיל ב ,26.7.09 -שבוע וחצי לאחר המועד המקורי ,ויסתיים ב.25.9.09 -



החלטנו לפתוח להוראה בקיץ קורסים נוספים כדי להקל על מי שלימודיהם התעכבו בגין
השביתה.
הרשימה המעודכנת וסוג ההנחיה )הנחיה מוגברת ,הנחיה רגילה ,אופק ,ללא הנחיה(
תפורסם עד יום ראשון ה.14.6.09-



סטודנטים שירצו להחליף את הקורס שאליו נרשמו בקיץ ,בעקבות פרסום הרשימה
החדשה ,יוכלו לעשות כן ללא תשלום עבור ההחלפה.



את כל השינויים בהרשמה ניתן יהיה לבצע רק לאחר פרסום היצע הקורסים לקיץ ג2009
)מיום א ה 14-ביוני(.



בחינות סמסטר קיץ


בחינות מועדי א יתקיימו בתאריכים19.10.09 ,15.10.09 ,12.10.09 :



בחינות מועדי ב יתקיימו בתאריכים26.11.09 ,23.11.09 :

הרשמה לסמסטר קיץ


סטודנטים שנרשמו לסמסטר קיץ לקורס שלא יוצע ,או שמתכונת ההנחיה בו תהיה שונה
באופן מהותי מזה שהוצע בתחילה ,יוכלו לבטל את הרשמתם ללא תשלום.



סטודנטים שנרשמו לסמסטר קיץ אך מעוניינים לדחות הרשמתם מסיבה כלשהי יוכלו
לעשות זאת ללא עלות עד ל .3.7.09



סטודנטים יוכלו להירשם לסמסטר קיץ עד  3.7.09ללא תשלום דמי טיפול ועלויות בגין
הרשמה מאוחרת.



סטודנטים שלמדו בסמסטר ב 2009יוכלו להירשם לסמסטר קיץ ולסמסטר א 2010לקורס
מותנה ללא ציון בקורס המתנה )לימודים ברצף( ,זאת למעט קורסי אנגלית רמות.



סטודנטים שידחו את הרשמתם מסמסטר ב 2009לסמסטר ג 2009לא יידרשו לשלם
תוספת קיץ.

אוכלוסיות מיוחדות


תינתן התייחסות מיוחדת לסטודנטים בעלי לקויות למידה ,סטודנטיות העומדות ללדת,
חיילים בשירות ומילואים ,עולים חדשים וכד'.



הסטודנטים יוכלו לפנות אל מרכזי ההוראה או לוועדה לפניות חריגות.



סטודנטים בעלי לקויות למידה יוכלו לפנות ליחידה ללקויות למידה בטלפון .09-7781958

הוועדה לפניות חריגות
תוקם ועדה לפניות חריגות של סטודנטים שלא מצאו מענה ב"סל" ההקלות שפורסם לעיל .הפנייה
תיעשה באמצעות ה  .Infodeskעל גבי הפניה יש לציין "עבור הוועדה לפניות חריגות".

