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נספח ב'  -פירוט לגבי עבודת סיום הקורס
הנחיות לכתיבת העבודה:
היקף העבודה:
משקל חומר הקריאה:
עבודה ביחידים או בקבוצות )וגודלן(:
מועד הגשה ולאן להגיש:
מדיניות המרצה ביחס לאיחורים בהגשה:
מועד החזרת העבודה:

יפורטו בהמשך
 25-30עמודים
ביחידים בלבד!
על פי הנוהל האקדמי ,למדור העבודות.
אין איחורים בהגשה!
בהתאם לנוהל האקדמי

נספח ג'  -פירוט מטלות הביניים:
רשימת מטלות:
הגשת רפרט במהלך סמסטר ב'
עבודה ביחידים או בקבוצות )וגודלן(:
אופן ההגשה של המטלות:
הנחיות להגשת המטלות:
מספר נקודות לכל חלק במטלה:
משך ביצוע המטלה:
האם מותר חומר עזר ,ואיזה?:

ביחידים
הצגת הרפרט בכיתה
יינתנו בהמשך
ללא ציון
בהתאם לתאריכים שייקבעו בהמשך
כן! כל חומר עזר שיסייע

נספח ד'  -פירוט מטלות אחרות-ללא ציון:
נוכחות והשתתפות חכמה בלפחות  80%מהשעורים
הגשת רפרט
קריאת החומר המוטל לכל שבוע

