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 נוהל הגשת מטלה באיחור

עבור כל עבודה המוגשת בחוג נקבע תאריך ושעה  שגרת הלימודים בחוג למוסיקה כוללת בין השאר גם הגשת עבודות בכתב.

אחרונים להגשה )להלן מועד אחרון להגשה(. יש להקפיד על הגשה בתוך מסגרת הזמן שהוקצתה לכך. אלא אם המרצה 

 בכתב צריכה להיעשות דרך מזכירות החוג.ציין/ה במפורש, הגשת עבודה 

)מחלה וכדומה(, ניתן לבקש אישור להגשת עבודה לאחר המועד האחרון ללא הורדת נקודות, וזאת  במקרים מיוחדים

טופס הארכה, דרך מזכירות החוג. את הטופס ניתן למצוא באתר החוג )"בקשה לדחיית מועד ההגשה של  הגשתבאמצעות 

עבודות או עבודה  לסטודנט/ית"(. הארכה כפופה לאישור ראש חוג; יש לצרף תיעוד מתאים. עומסעבודה", בדף "מידע 

 ים וכדומה, ראו את תקנון האוניברסיטה.במקרים של הריון, מילוא אינם עילה לאישור הארכה. חיצונית

 הגשה לאחר המועד האחרון להגשה, וללא אישור הארכה, תגרור הורדה של נקודות מהציון:

 נקודות. 5של  פחתהה חור של עד יומיים יגרוראי 

 נקודות. 10של  פחתהעשר ימים יגרור ה-איחור של בין שלושה ימים לארבעה 

 נקודות. 15של  פחתהעשר יום לחודש יגרור ה-איחור של בין חמישה 

יגרור הוא  ושר,יאאם האיחור  באישור מיוחד מראשת החוג. אלא איחור של יותר מחודש,לא תתאפשר הגשת עבודה ב

 נקודות. 20של  הפחתה

 :תחול גם במקרים אלה נקודות 15 של הפחתה

 שנקבע להגשה שאינה בכתב )מצגת או פעילות דומה בשיעור( סטודנט/ית שמחמיץ/ה את המועד 

  סטודנט/ית שהגיש/ה עבודה שאינה תואמת את הסטנדרטים האקדמיים של החוג ויידרש/תידרש להגישה

 היא הסנקציה המינימלית במקרה של גנבה ספרותית. בשנית. הורדה זו

הגשת עבודה בכתב צריכה להיות מוקפדת הן מבחינת צורתה )דפים ישרים ולא מקומטים; מודפסת או כתובה על דף שאינו 

  דף טיוטה( והן מבחינת תוכנה.

)פלאגיאריזם( ומהם העונשים על העבודה להיות חפה מגנבה ספרותית )ר' מסמך "מהי גנבה ספרותית  בראש ובראשונה,

 עליה" באתר החוג, בדף "מידע לסטודנט/ית"(.
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