
 , קמפוס באר שבעיקההיחידה לפיזאמנת 

הלומדים ם סטודנטי, ועובדיה מעניקים שירותים לתיא יחידה אקדמייקה ההיחידה לפיז
 יחידות המנהליות. לו השונות מחלקות האקדמיותב

וכלפי סגל  במכללה השונותכלפי המחלקות  ,להלן התחייבויותינו כלפי הסטודנטים
 .המכללה

  :ד עלכלפי הסטודנטים נקפי
יחידה הפעילות שעות בומתן מענה לסטודנטים. זמינות גבוהה של חברי הסגל  •

 יינתן מענה טלפוני ותתקיים קבלת סטודנטים במדיניות של "דלת פתוחה". 
 ה. –בימים א 13:00–10:00 , הןמקרים חריגים, למעט מקובלותהשעות הפעילות 

 . בשעות אלוזיקהמרצי היחידה לפילה של בכל סמסטר יפורסמו שעות הקב
המרצים יקפידו על הגעה בזמן להרצאות, . יםסטודנטה זמינים עבור ים יהיוהמרצ

 לשעות קבלה ולמבחנים.
 תטופלנה יםבקשות סטודנט .ובפניותיהם בקשות הסטודנטיםטיפול מהיר ב •

בהתאם לשיקולים  תיבדקנה לעומק, כל זאת ופניותיהםביסודיות וברצינות 
 .האקדמיים של היחידה

בסיס לפיתוח יכולות ה מהווים. קורסי הפיזיקה קורסים באיכות גבוהה הוראת •
נו כלים הכרחיים להמשך קקורסים יהחשיבה מדעיות והנדסיות של הסטודנטים. 

המבחנים ישקפו נאמנה  לימודיהם והתפתחותם האקדמית של תלמידי ההנדסה.
 .ים השוניםאת הנלמד בקורס

, )סילבוסיםהקורסים ( תכניותלעיקרי קורסים, ובכלל זה  בנושאמידע נגישות ל •
 תרגילים ומבחנים לדוגמה.

נאפשר לסטודנטים  .הצעותיהםלו סטודנטיםהתייחסות רצינית ומכובדת לשאלות ה •
 .בכל נושא וענייןלשאול ולהציע 

 ימי עבודה מיום הבחינה. מעשרהפרסום מהיר של ציוני הקורסים ולא יאוחר  •
, הן בתחום הלימודי והן בתחום האישי, סיוע שונים עם קשייםעזרה בהתמודדות  •

 .חופשות לידהב ולסטודנטיות מילואיםב לסטודנטים המשרתים
 .במכללהמטפלים לגורמים  והפנייתםים הסטודנטהנפשי של ערנות למצב •



 

 
 
 

  :נקפיד על מחלקות במכללההכלפי 
 .שיקולי היחידהובהתאם ל שיתוף פעולה מלא תוך התחשבות בדרישות המחלקה •
 מתן שירות ברמה גבוהה. •
 תכנים. בנושארעיונות חדשים והצעות  כלפי פתיחות •
 שיתוף פעולה בין היחידות בשני הקמפוסים של המכללה. •

 
 :נקפיד על המכללה כלפי סגל

 הטכני.הסגל המנהלי והסגל שיתוף פעולה בין הסגל האקדמי,  •
שיעורים במידת ת בלה ובהחלפבמתן שעות קוגיבוי עזרה הדדית בין חברי הסגל  •

 הצורך.
 .היחידה חלוקת עומס התפקידים בין חברי סגל •
 תיאום מלא ביניהם.ו עקבית בין מרצי הקורס והמתרגליםפתוחה ותקשורת  •
 טיפוח המקצועיות של חברי הסגל, כולל חברי סגל מן החוץ ומתרגלים. •

 
 
 


	אמנת היחידה לפיזיקה, קמפוס באר שבע

