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 "אפ.א. בשירותי אנוש המסיימים בתשלתלמידי מ בחינת גמר לגבימידע 

16.3.21 

 

 .בתשפ"אומיועדת לתלמידים שסיימו לימודיהם ת גמר מסמך זה מתייחס לבחינ

 20%ומהווה מחייבת לומדים במסלול ב' )עם בחינה( בחינת הגמר בחוג לשירותי אנוש 

תכנית חלקים נבחרים מ הבחינה כולל מהציון לתואר השני. חומר הלימוד אליו מתייחסת

מסמך זה מפרט את הזכאות לגשת לבחינה, מבנה הבחינה, מועד  הלימודים בתואר השני.

 והליך הבחינה, מדיניות ציונים, וקורסים שיכללו בבחינה. 

 

 (עם בחינהבמסלול ב' ) ית/סטודנט : יכול לגשת לבחינהזכאות לגשת לבחינת הגמר .1

לתואר )גם אם עדיין  ה/עבודותיו כלאת  ה/ת השמיעה והגישחובו כלאת  אשר סיימ/ה

סטודנט/ית בכל מצב לימודים אחר יצטרך/תצטרך  לא התקבל ציון בעבודות שהוגשו(.

 שלאחר מכן. מועדב ןלהמתין לבחינה שתינת

 

  שתתבקשובבחינה יהיה מרכיב של בחירה כך שאלות.  6-3בבחינה יהיו בין  מבנה:  .2

  .לפי ההנחיות על חלק מהשאלותרק ולענות  לקבל החלטה

הן  ,הן חומר ההרצאות-נבחרים ה בקורסי החובההשאלות מתייחסות לחומר שנלמד 

 . והן חומרי העבודות/תרגילים חומר קריאה

 קורסי החובה הינם:

 תהליכי שירות וניהולם 

 ניהול משאבי אנוש 

 ומגמות עכשוויות םשוק העבודה: דפוסי 

  שימות הקריאה הרלוונטיות למבחן.ר בהמשך יתפרסמו

 

   ואופי  הבחינה: מועד .3

 בשני מועדים: ביתנתן במתכונת של בחינת יהבחינה ת 

  9:00יום ו'  11.6.21 מועד א' 

 16:30יום א' שעה   24.10.21מועד ב' 

  שלוש שעות.הבחינה משך  

 הבחינה עם חומר פתוח   

 . ושרה אקדמיתהצהרה על שמירת כללי י עצם ההשתפות בבחינה היא .4

  קראו בתשומת לב.. נא כמפורט ,האישית בנושא המחוייבות יחד עם זאת תתבקשו לחזק את

 

  הצהרה על שמירת כללי יושרה אקדמית
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בחינת הגמר היא בחינה אישית הניתנת במתכונת של בחינת בית עם חומר פתוח כדי להקל 
מהלך הכנת התשובות מובן מאליו כי מצופה שב על התלמיד/ה בהתארגנות לבחינה.

   לבחינה, כל התלמידים ישמרו על כל כללי היושרה והמשמעת האקדמית.
עם השאלות המוצגות, על בסיס  לבדך הבחינה נועדה לבדוק את היכולת שלך להתמודד 

(, ו*חומרי עבודות ותרגילים חומרי קריאה*תכני הרצאות, *חומרי הלימוד בתואר השני )
 ורק הם. 

מקור אחר מכל סוג שהוא. בין השאר: אין להתייעץ, לשוחח, להחליף  אין להשתמש בכל
מידע או לקיים כל אינטראקציה עם אנשים אחרים בנושא כלשהו הקשור לשאלות בחינת 

אין לחפש, לקרוא, או להסתמך על מידע ממאגרי מידע ממוחשבים )פרט לחומר    הגמר.
 אנו סומכים עליך שתכבד/י כללים אלו!    במודל(, בנושא כלשהו הקשור לבחינת הגמר.

לפיכך, כחלק מתהליך הבחינה, יהיה על כל תלמיד/ה לחתום על הצהרה אישית על הכנה 
  עצמית של הבחינה בהתאם לכללי היושרה והמשמעת האקדמית של אוניברסיטת חיפה.

ש לעדכן בבקשה שימו לב: הצהרה כזו תשלח במייל לכל נבחנ/ת מספר ימים לפני הבחינה. י
את כתובת המייל במזכירות החוג. יש להחזיר את ההצהרה חתומה במועד שיקבע, לפני 

באחריות המלאה והבלעדית חובה ו הבחינה. החזרת ההצהרה החתומה לפני הבחינה, היא
 .לא תיבדקנה בחינות ללא טופס הצהרה חתום    .של כל נבחנ/ת

בחינות שלהם, יפסלו הבחינות של כל במידה וימצאו תלמידים אשר יש זהות ניכרת בין ה
 .התלמידים המעורבים והטיפול בהם יועבר לועדת המשמעת האוניברסיטאית

 
 ציון הבחינה: .5

  ציון המעבר המינימלי בכל אחד 76הגמר הוא בחינת בציון המעבר המינימלי .

)כלומר התלמיד /ה צריכ/ה לקבל לפחות  70הוא  בחינת הגמר חלקי/ממרכיבי

 ומעלה בציון המשוקלל הכולל(. 76א' והן בחלק ב', ובסה"כ הן בחלק  70

 כולל משוקלל כולל ציון  ה/קיבל) בכללה בבחינת הגמר ה/שנכשל ה/תלמיד

 להיבחן פעם נוספת. להיבחן  ת/חייב (76 -נמוך משהוא 

ממרכיבי , אך נכשל/ה באחד 76-בנוסף, תלמיד/ה שקיבל ציון כולל גבוה מ

 . להיבחן פעם נוספת ת/חייב תהא/יהא( 70 -ן נמוך מציו)קיבל בו בחינת הגמר 

 ה/בבחינת הגמר פעמיים יופסקו לימודיו ה/שנכשל ה/תלמיד.  

 

 

בשאלות נא לפנות אל מזכירת לימודי התואר השני , גב' איילת גורן,  או אל יו"ר הועדה החוגית לתואר 

 . ד"ר אורנה בלומןשני, 

 

 בהצלחה!

 


