הדרכה לבוחנים ומנחים נוספים  -מתן ציון והערכת תזה
מערכת התזות תומכת בתהליך השיפוט של עבודת התזה כולל בחינת הגמר מהשלב של אישור המנחה להגשת 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 ולבעלי התפקידים לאחר ביצוע כל שלב בתהליך ומשלוח תזכורות למנחים ולבוחנים .
קישור למערכת התזות:

/http://thesis-eng.tau.ac.il/administrator
כניסה למערכת ע"י הזדהות בקוד האישי האוניברסיטאי
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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 ולתת ציון לתזה תוך חודש ימים .
כניסת בוחן ומתן הערכת בוחן
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.
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בחירת התזה מתוך רשימת התזות
המערכת תציג את רשימת התזות לטיפולכם.
יש לבחור את התזה אשר יש לטפל בה ע"י הקשה על שם התזה .
במסך ניתן לבצע חיפוש  /סינון לפי שם התלמיד :
הקשת שם פרטי ולאחריו שם משפחה או רק אחד מהם.
ניתן גם למיין את התזות ע"י הקשה על כותרת הטור סטטוס תזה ,תאריך וכו'
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מסך הערכה – מתן ציון לתזה והעלאת קובץ הערכת תזה

הקובץ הראשון הוא קובץ התזה שהעלה התלמיד לשיפוט.
לאחר קריאת העבודה והערכתה הבוחן יעלה למערכת קובץ עם הערכת התזה (חוות הדעת) בפורמאט PDF
ויזין את הציון שנתן לתזה.
העלאת קובץ הערכת תזה בפורמאט  PDFבשדה  :קובץ עם הערכת תזה .
לאחר העלאת קובץ הערכת התזה ניתן לצפות בקובץ.
הערה :במקרה של תקלה בהעלאת הקובץ מתבקש הבוחן או המנחה לפנות למזכירות תארים מתקדמים.
בשדה הערות נוספות יוכל הבוחן או המנחה להוסיף הערות נוספות.
ניתן לשמור ולעבור לשלב הבא רק אם התקיימו שני התנאים.
א .קובץ הערכת התזה הועלה למערכת ב .ציון התזה הוזן ע"י הבוחן .
לאחר שכל המנחים והבוחנים הזינו ציון  -סטטוס התזה השתנה ל"ממתין לקביעת מועד הבחינה"
המנחה הראשי יוכל לעיין בהערכות כל הבוחנים .ויקבע את מועד הבחינה .הבוחנים יקבלו זימון לבחינה במייל .
ויחד עם המנחה הראשי ימלאו טופס סיכום בחינת גמר.
לאחר מתן ציון הבחינה המוסכם על ידי כל הבוחנים .
תשקלל המערכת את כל ציוני הערכות הבוחנים לציון תזה סופי .
המזכירות תזין את ציון התזה הסופי וציון הבחינה למערכת מנהל תלמידים .

קישור
הנחיות לכתיבת חוות דעת לעבודה לתואר שני
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