
5

צעדים ראשונים באקדמיה

אתר האינטרנט של המכללה
לרשות הסטודנטים אתר אינטרנט המציע מגוון שירותים ביניהם: "מידע אישי" 
לסטודנט, חדשות והודעות, תקנון וידיעון המכללה, מלגות וסיוע, נהלי שכר לימוד 

www.aac.ac.il :ועוד. כתובת האתר

Instagram -ו Facebook :רשתות חברתית
עם הצטרפותכם למשפחת האקדמית אשקלון הנכם מוזמנים להתעדכן בעמוד 
הפייסבוק הרשמי של המכללה ולעקוב אחרינו באינסטגרם. כמו כן, אתם מוזמנים 

.@ashkelon_college לשתף ולתייג אותנו בחוויות הלימודים שלכם

אפליקציית המכללה האקדמית אשקלון 
באפליקציית המכללה תוכלו לצפות במידע הרלוונטי עבורכם במהלך הלימודים: 
צפייה בציונים, מבחנים שעברו ומבחנים עתידיים, בקשות, מענה על סקרים, הרשמה 

למועדי מבחן נוספים, הודעות מהמכללה, לוח זמנים אקדמי ועוד.

Google Play -ו App Store ניתן להוריד את האפליקציה דרך

״מידע אישי״ לסטודנט
הגישה למידע האישי מתבצעת מדף שירותי מידע אישי באתר האינטרנט של 
המכללה. הכניסה לדף שירותי המידע הינה באמצעות חשבון משתמש אישי הכולל 
שם משתמש וסיסמה אישיים. החשבון מונפק באופן אוטומטי ושם המשתמש 

.)SMS( והסיסמה נשלחים באופן אוטומטי באמצעות מסרון

אישור לימודים
אישור לימודים ניתן להנפיק לאחר קבלתך ללימודים ועריכת תכנית לימודים.

כניסה למידע האישי  אפשרויות נוספות  אישורים  אישור לימודים



מערכת מודל
מערכת ניהול למידה Moodle מהווה תשתית טכנולוגית ללמידה. השימוש במערכת 
מאפשר ומעודד תהליכי למידה דיגיטליים, מתמשכים ושיתופיים. לכל קורס קיימת 
סביבת לימוד משותפת למרצה ולתלמידי הקורס. בסביבת הלימוד יכול המרצה 

להעלות חומרי לימוד, מטלות ולמסור הודעות.

סילבוס
סילבוס הוא מסמך המפרט את תוכנית הלימודים, חובות ונושאי ההרצאות של 
קורס אקדמי. הסילבוס נכתב לרוב על ידי המרצה המעביר את הקורס, ובדרך כלל 
מתפרסם קודם לפתיחת הקורס או שניתן לסטודנטים בתחילת הקורס. הסילבוס 

ניתן לצפייה באמצעות "המידע האישי".

נקודות זכות
לימודי התואר מורכבים מקורסי חובה וקורסי בחירה, כל קורס מקנה לסטודנטים 
שעוברים אותו מספר נקודות זכות. על מנת להיות זכאי לתואר, יש להגיע לסף 

מסוים של נקודות זכות. 

סמינריון 
סמינריון הינו עבודת גמר אותה נדרש הסטודנט להגיש במהלך לימודיו לתואר 
ראשון. כדי לקבל זכאות לתואר ראשון יש להגיש בדרך כלל 2 עבודות סמינריון.

שעות סימסטריאליות )ש״ס(
45  דקות. לרוב כל קורס מורכב מ-2 שעות  משך שעה סמסטריאלית  הינו 

סמסטריאליות בשבוע. 

סמסטר
תקופת לימודים. אורך הסמסטר הוא בערך 3 חודשים. בסוף הסמסטר ישנה תקופת 

מבחנים. ישנם 3 סוגי סמסטרים בשנה: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
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בנק מבחנים
לאחר כל תקופת מבחנים, מדור בחינות סורק עשרות בחינות אשר התקיימו בחוגים 
ובפקולטות השונות. המאגר מכיל מבחנים משנים קודמות, ממגוון רחב של קורסים. 
ניתן להשתמש בהן לצורך תרגול, הבנת מבנה המבחן וסגנון השאלות בכל קורס.

אחראית מנהלית
בכל בית ספר, חוג או פקולטה ישנה אחראית מנהלית שתפקידה לקשר בין 
הסטודנטים לסגל האקדמי והמנהלי. אחראית מנהלית מלווה את הסטודנט החל 
מרגע קבלתו למכללה ועד להשלמת כל חובותיו האקדמיות וקבלת תעודת בוגר. 
האחראית המנהלית מהווה כתובת לכל בעיה ושאלה לה נדרש הסטודנט במהלך 

לימודיו.

ZOOM )זום(
זום היא תוכנה קלה ופשוטה המאפשרת שיחות וידיאו מרובות משתתפים, ממחשב 
או מטלפון חכם. המכללה בחרה בזום לטובת פתרון ללימוד מקוון. כניסה למפגשי זום 

מתבצעת דרך מערכת ה moodle ביחידת הלימוד המתאימה.

Office 365
הסטודנטים והסגל האקדמי במכללה יכולים להינות מיישומי Office ללא עלות: 

Word, Power Point, Excel ועוד. 

.One Drive-בנוסף, תוכלו להינות גם מאחסון ענן של 1 טרה ב

ההטבה ניתנת למימוש על מגוון מכשירים: מחשבים ניידים ונייחים, טלפונים 
חכמים וטאבלטים. 

רישום וקבלת ההטבה דרך אתר האינטרנט של המכללה באזור המידע האישי.

מחשב אישי וירטואלי
שולחן עבודה "וירטואלי" הוא שירות מתקדם המאפשר לכל סטודנט להפעיל מחשב 
וירטואלי המכיל את כל התוכנות הנדרשות לסטודנט לצורך לימודיו. שירות זה הינו 

אחד מהמרכיבים של הסביבה הטכנולוגית ללימוד מקוון.

הגישה לשירות מחשב "אישי" וירטואלי מתבצעת מדף שירותי מידע אישי באתר 
האינטרנט של המכללה.



8

כרטיס סטודנט
כרטיס סטודנט הוא תעודת הזהות שלך באקדמית אשקלון. כרטיס זה משמש לצורך 

הזדהות כסטודנט, השאלת ספרים, הנחה בתחבורה הציבורית ועוד.

ניתן להנפיק כרטיס סטודנט באמצעות אפליקציית הסטודנטים החדשה של המכללה.

תקנון המכללה
תקנון המכללה מאגד את עיקרי התקנות והכללים של המכללה בנושא לימודים 

והוראה. התקנון מתעדכן מעת לעת באתר המכללה. יש לעקוב אחר השינויים. 

תו חניה
קיימת אפשרות לרכוש תו חנייה לשנת לימודים אקדמית, התו מאפשר כניסה 
לחניית הקמפוס. עלות התו היא 500 ש״ח לשנה. הרישום מתבצע דרך אתר 
המכללה ״מידע אישי״ לסטודנט. ולאחר מכן ניתן לקבלו במחלקת רכש ולוגיסטיקה.
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