הפקולטה להנדסה
מערכת להערכת תזות
הדרכה למנחה הראשי
מערכת התזות תומכת בתהליך השיפוט של עבודת התזה כולל בחינת הגמר מהשלב של
אישור הגשת התזה על ידי התלמיד ,העלאת קובץ התזה למערכת ,בחירת הבוחנים ,מתן
חוות דעת וציון ע"י הבוחנים ,זימון לבחינת הגמר ומתן ציון לבחינה.
המערכת כוללת הודעות מייל לבעלי התפקידים לאחר ביצוע כל שלב בתהליך ומשלוח
תזכורות למנחים ולבוחנים .
קישור לכניסה למערכת התזות

/http://thesis-eng.tau.ac.il/administrator
כניסה למערכת ע"י הזדהות בקוד האישי האוניברסיטאי
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בחירת התזה מתוך רשימת התזות
המערכת תציג למנחה את רשימת התזות שבהן הוא מנחה
המנחה יבחר את התזה אשר ברצונו לטפל בה ע"י הקשה על שם התזה באנגלית
ניתן לבצע חיפוש לפי שם התלמיד  :הקשת שם פרטי ושם משפחה או רק אחד מהם
ניתן למיין לפי סטטוס ע"י לחיצה על כותרת עמודת סטטוס התזה או בחירת הסטטוס הרצוי
.

יציאה ממערכת התזות
יציאה מתוך מסך רשימת התזות ע"י לחיצה על מקש התנתקות
יציאה ממסכים אחרים :לחיצה על חזרה לרשימה ולאחר מכן לחיצה על התנתקות .
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יצירת התזה במערכת  -פתיחת תיק תזה ע"י המנחה הראשי
בדיקת פרטי התזה (שם התזה  ,שמות המנחים) ואישור פתיחת תיק התזה
במסך פרטי תזה לבדוק נכונות פרטי התזה :שם התזה בעברית ובאנגלית.
(סטטוס התזה :התזה לא נוצרה בהמתנה לאישור המנחה הראשי)
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להיכנס למסך מנחים ולבדוק נכונות פרטי המנחים
אם פרטי התזה נכונים ( שם התזה בעברית ובאנגלית ושמות המנחים) יש לאשר פתיחת
תיק תזה ע"י לחיצה על כפתור אישור ומעבר שלב
אם הפרטים לא נכונים יש לשלוח מייל למזכירות ולבקש מהמזכירות לתקן במערכת מנהל
התלמידים
לאחר ביצוע התיקון במערכת מנהל תלמידים תשלח המזכירות הודעת מייל בה יתבקש
המנחה להיכנס למערכת התזות לבדיקה חוזרת של פרטי התזה כולל שמות המנחים
הנוספים.
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בעקבות אישור הגשת התזה ע"י המנחה נשלחת הודעה למזכירות
הסטטוס של התזה השתנה " :התזה אושרה ע"י המנחה בהמתנה לאישור המזכירות".
מסך הערות המנחה הראשי
המנחה יכול להכניס הערות בחלון הערות המנחה הראשי המיועד רק לו
מומלץ לציין תאריך ליד ההערה כי שדה זה משמש את המנחה לכל אורך התזה.
שדה ההערות פתוח לצפייה ע"י המזכירות  ,נציג יחידת הלימוד ויו"ר הוועדה
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מזכירות – בדיקה ואישור
לאחר אישור המנחה המזכירות בודקת את זכאות התלמיד להגיש את עבודת התזה לשיפוט
ואת נכונות פרטי התזה (שם התזה ,שמות המנחים) ומתכונת התזה בהתאם לנתונים
במערכת מנהל התלמידים ולנהלים.
אם הקובץ שהועלה תקין  .תאשר המזכירות את התזה והמנחה יקבל הודעת מייל בה
יתבקש להמליץ על בוחנים.
אם יש אי התאמה (לדוגמא שם של מנחה נוסף שלא הוזן במערכת מנהל התלמידים.
והמנחה לא שם לב שהוא לא נכלל ברשימת המנחים במסך המנחים או שיש אי התאמה
בשם התזה ,או שמתכונת הגשת העבודה לא תואמת את נהלי האוניברסיטה )
המזכירות תתקן במערכת מנהל התלמידים ותשלח את התזה לבדיקה חוזרת ואישור חוזר
על ידי המנחה.
או תבקש מן התלמיד לתקן ולהעלות קובץ מתוקן  .התלמיד יקבל הודעת מייל מהמערכת
בה הוא מתבקש להעלות מחדש את קובץ התזה למערכת התזות  .המנחה יבדוק ויאשר
שוב את הקובץ שהועלה מחדש ולאחר אישור המזכירות יקבל המנחה מייל בו יתבקש
להמליץ על בוחנים.

7

בחירת בוחנים ע"י המנחה
לפני בחירת הבוחנים המנחה מתבקש לבדוק שוב את קובץ התזה .
במקרים בהם המזכירות ביצעה תיקונים במערכת מנהל התלמידים בשם התזה בעברית או
באנגלית או בשמות המנחים או שהתלמיד התבקש להעלות קובץ תזה בשנית ע"י
המזכירות.
לבחור מתוך מאגר הבוחנים ללחוץ על בחר ולהסרת בוחן מן הרשימה ללחוץ על הסר בוחן .
ניתן לשמור כל בוחן וללחוץ על שמירה.
ולאחר שהמנחה הראשי סיים את בחירת כל הבוחנים יש לאשר את הרכב ועדת הבוחנים
ללחוץ על כפתור אישור ומעבר שלב
רשימת כל הבוחנים תועבר לאישור נציג יחידת הלימוד ולאחריו לאישור יו"ר הועדה
היחידתית.
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בחירת בוחנים מתוך מאגר הבוחנים
במסך רשימת בוחנים נפתח חלון שבו ניתן לבחור את הבוחן מתוך מאגר הבוחנים ולאחר
מכן לבצע שמירה
יש להזין שם הבוחן ולאחר מכן להקיש על חיפוש
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הוספת בוחן חיצוני אשר לא נמצא במאגר הבוחנים הפנימי
ללחוץ במסך רשימת הבוחנים על הוספת בוחן חיצוני למאגר הבוחנים
להזין את פרטי הבוחן החיצוני במסך פרטי בוחן
לבצע שמירה או אישור ולחזור למסך בחירת הבוחנים .
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הזנת פרטי הבוחן החיצוני במסך פרטי בוחן  .ללחוץ על אישור על ידי כך הוסף הבוחן
החיצוני למאגר הכללי של הבוחנים .
לחזור למסך רשימת בוחנים  .לבחור מתוך מאגר הבוחנים את הבוחן החיצוני החדש אשר
הוסף למאגר ולבצע שמירה .
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לאחר שהסתיים כל תהליך בחירת הרכב הבוחנים יש ללחוץ על אישור ומעבר שלב .
אם הבוחן החיצוני כבר נבחר על ידי מנחה אחר ונמצא במאגר הבוחנים תופיע הודעה ויש
לחזור למסך בחירת בוחנים ולבחור אותו מתוך המאגר
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אישור הרכב ועדת הבוחנים על ידי המנחה נשלחת הודעה לנציג יחידת הלימוד ולמזכירות

אישור סופי של הרכב ועדת הבוחנים ללחוץ על אישור ומעבר שלב
סטטוס התזה ישתנה
ל"נבחרו בוחנים על ידי המנחה הראשי ממתין לאישורם על ידי נציג יחידת הלימוד"
הודעות מייל נשלחו למזכירות ולנציג יחידת הלימוד
13
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אישור הרכב ועדת הבוחנים על ידי המנחה נשלחת הודעה לנציג יחידת הלימוד ולמזכירות
אם נציג יחידת הלימוד או יו"ר הוועדה לא אישרו את הרכב ועדת הבוחנים המנחה מתבקש
לבחור בוחנים חדשים .

לאחר אישור הבוחנים ע"י נציג יחידת הלימוד יבחר יו"ר הוועדה היחידתית מבין אפשרויות
האישור

אם יו"ר הוועדה אישר את הרכב הוועדה יישלחו הודעות מייל למינוי הבוחנים
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אם יו"ר הוועדה לא אישר את הרכב הבוחנים יתבקש המנחה להציע בוחנים חדשים ולקבל
אישור מחודש של נציג יחידת הלימוד ויו"ר הוועדה
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לאחר שיו"ר הוועדה לתואר שני אישר את הרכב ועדת הבוחנים  .נשלחים לכל חברי הוועדה
ולבוחנים הודעות מייל על בחירתם לשמש בוחנים בתזה של התלמיד  .הם מתבקשים
להעריך את התזה ולהזין ציון במערכת תוך חודש ימים .
גם המנחה כאחד מחברי ועדת הבוחנים יכנס למערכת כבוחן יזין ציון ויעלה קובץ הערכת
תזה (חוות הדעת)
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הדרכה לבוחנים ומנחים להזנת ציון תזה והעלאת קובץ הערכת תזה ( חוות דעת)
לאחר שיו"ר הוועדה לתואר שני אישר את הרכב ועדת הבוחנים  .נשלחים לכל חברי הוועדה
ולבוחנים הודעות מייל על בחירתם לשמש בוחנים בתזה של התלמיד  .הם מתבקשים
להעריך את התזה תוך חודש ימים ,להזין ציון במערכת ולהעלות קובץ הערכת תזה ( חוות
דעת) למערכת התזות .
כניסת בוחן ומתן הערכת תזה
בכניסה למערכת התזות יש אפשרות בחירה האם להיכנס בתפקיד של מנחה פנימי או
בתפקיד של בוחן.
איש סגל יכנס לפי המינוי שיש לו בתזה אם הוא מנחה יזדהה כמנחה ואם תפקידו בתזה
הוא בוחן יזדהה כבוחן  .הקוד האישי לשני התפקידים הוא זהה.
להיכנס למסך פרטי התזה ולאחר מכן להיכנס למסך הערכה

המערכת תציג את רשימת התזות שבהן עליו לתת הערכה וציון
יש לבחור את התזה של התלמיד ע"י הקשה על שם התזה .
במסך ניתן לבצע חיפוש לפי שם התלמיד  :הקשת שם פרטי ולאחריו שם משפחה או רק
אחד מהם
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הבוחן יכנס למסך הערכה יצפה בקובץ התזה שהעלה התלמיד לשיפוט
ויעלה למערכת התזות קובץ עם הערכת התזה (חוות הדעת) בפורמאט . PDF
בשדה  :קובץ עם הערכת תזה .
לאחר העלאת קובץ הערכת התזה .ניתן לצפות בקובץ .
מצ"ב בקישור הנחיות לכתיבת חוות דעת לעבודה לתואר שני
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הערה :במקרה של תקלה בהעלאת הקובץ מתבקש הבוחן או המנחה לפנות למזכירות
תארים מתקדמים.
יש להעלות קובץ הערכת התזה (  )PDFולתת ציון לתזה .
בשדה הערות נוספות יוכל הבוחן או המנחה להוסיף הערות נוספות .
לא ניתן לשמור ולעבור לשלב הבא אם לא התקיימו שני התנאים :
א .קובץ הערכת התזה הועלה למערכת ב .ציון התזה הוזן ע"י הבוחן .
לאחר שכל המנחים והבוחנים נתנו ציון יוכל המנחה לעיין בהערכות כל הבוחנים
וסטטוס התזה השתנה ל"ממתין לקביעת מועד הבחינה" .
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קביעת מועד הבחינה ומשלוח זימון לבוחנים
המנחה הראשי יבחר את התזה של התלמיד מתוך רשימת התזות ויבחר במסך בחינה .
לאחר קביעת מועד הבחינה ע"י המנחה נשלחת הודעה למזכירות לבוחנים לתלמיד ולמנחים
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מתן הציון בחינת הגמר
הבוחנים והמנחה הראשי ממלאים טופס בחינת הגמר וחותמים עליו קישור
הטופס נסרק ומועלה למערכת כקובץ  PDFע"י המנחה או המזכירות
המנחה הראשי נכנס למסך בחינה מזין את ציון בחינת הגמר במערכת התזות המוסכם ע"י
כל הבוחנים
המערכת משקללת את הציון המשוקלל של הערכות כל הבוחנים כציון תזה סופי.
יש לבחור במערכת מבין שתי אפשרויות :
צריך להעלות תזה בשנית  -לא אם התזה אושרה ללא תיקונים
צריך להעלות תזה בשנית – כן אם התזה אושרה כולל תיקונים לאישורו של המנחה
הראשי
לאחר הזנת ציון הבחינה נשלחת הודעה למזכירות לבוחנים לתלמיד ולמנחים .
כאשר תזה אושרה ללא תיקונים המזכירות תאשר סגירת תיק התזה ותזין למערכת מנהל
התלמידים את ציון הבחינה וציון התזה הסופי ( ציון משוקלל של הערכות הבוחנים)
כאשר התזה אושרה כולל תיקונים התלמיד מתבקש לבצע תיקונים בתזה ולהעלות קובץ
תזה חדש לבדיקה ואישור של המנחה הראשי .
רק לאחר אישור התזה ע"י המנחה הראשי יוזנו הציונים למערכת מנהל התלמידים ותיסגר
התזה ע"י המזכירות.
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באתר הפקולטה מידע לסגל האקדמי /מערכת הערכת תזות .
הנחיות וטפסים בנושא עבודת התזה
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