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אנו ,המרצים והמתרגלים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,מברכים אתכם עם תחילת שנת הלימודים החדשה .אנו
מתחייבים לעשות כל שביכולתנו כדי ליצור אוירה לימודית מאתגרת ומעניינת ,להיות קשובים לצרכיכם ,להעריך את
הישגכם באופן הוגן וללא משוא פנים ,ולתמוך בתהליך צמיחתכם כסטודנטים ,מורים וחוקרים.
סטודנטים לחינוך למדע וטכנולוגיה הם מורים לעתיד ומודל לחיקוי עבור תלמידיהם .סטודנטים אלו מצופים לשמור על
נורמות גבוהות של אתיקה בעת לימודיהם ,ובכלל זה להכין את עבודותיהם ברצינות ובאופן עצמאי ולשמור על טוהר
הבחינות.
היות ורוב הקורסים בפקולטה מסתמכים על הגשת עבודות לצורכי הערכה ,מצאנו לנכון לחדד ולהדגים את כללי האתיקה
האקדמית לגבי הגשת עבודות .עבודות נועדו לסייע לסטודנטים לפתח את ידיעותיהם ואת ניסיונם בהוראה .סטודנטים אשר
מגישים עבודות מועתקות ,במלואן או בחלקן ,פוגעים בהכנתם לתפקידם העתידי ובזהותם כפרחי הוראה.
במדע ,כמו גם במחקר החינוכי ,אנו מסתמכים על מקורות רבים ועל תובנות ורעיונות של חוקרים שונים .גניבה ספרותית,
או פלגיאט ,היא הצגת רעיונות או מילים של אדם אחר מבלי לציין את מקורם .ניתן להימנע מגניבה ספרותית על ידי ציון
גרשיים (") ורפרנס מדוייק למקור במקרה של ציטוט ,וכן על ידי ציון המקור במקרה של תכנים ורעיונות שנוסחו מחדש .אין
להעתיק או לתרגם באופן מילולי פסקאות שלמות גם אם הן רלוונטיות ומנוסחות לעילא וגם אם מקורן מצויין .התנהגות
זו ,מעבר להיותה אסורה על פי חוק זכויות יוצרים ,פוגמת בלמידה עצמה.
נוסף על כך ,מקרים של העתקה כוללים גם:
( )1הגשת עבודה זהה לקורסים שונים.
( )2הגשת עבודה מועתקת בחלקה .מקרה כזה כולל למשל הגשת עבודה ,שחלקיה התיאורטיים הועתקו ממקורות שונים,
כאוסף של "העתק והדבק" או הגשת עבודה ובה יש חלקים מעשיים ,שהועתקו ממקור אחר.
החל בסמסטר אביב תשע"ו פלגיאט בעבודה  -כלומר לא רק פלגיאט של כל העבודה ,אלא גם העתקה של קטעים מסוימים
ללא ציון מקורותיהם – גורר:
קורסי :218
( )1ציון :ציון אפס בקורס כולו או עבור חלק העבודה בציון הכללי – על פי דרגת החומרה ,לשיקול המרצה .הציון על
העבודה ללא אפשרות להגיש עבודה מתוקנת או להגיש עבודה אחרת במקומה .תלונה לוועדת משמעת לשיקול המרצה.
( )2עונש על תנאי :במידה והמעשה יחזור בכל קורס טכניוני שהוא ,תוגש תלונה לבית הדין המשמעתי.
קורסי  216ו :214
( )1ציון :ציון אפס בקורס כולו או עבור חלק העבודה בציון הכללי – על פי דרגת החומרה ,לשיקול המרצה .אפשרות
להגשת עבודה חלופית תהיה לשיקולו של המרצה (כלומר אין המרצה חייב לאשר את בקשת התיקון) .תלונה לוועדת
משמעת לשיקול המרצה.
( )2עונש על תנאי :במידה והמעשה יחזור בכל קורס טכניוני שהוא ,תוגש תלונה לבית הדין המשמעתי.
כל שמות הסטודנטים שנתפסו בהעתקה יועברו למאגר שבאחריות מזכירת לימודי הסמכה ומזכירת תארים מתקדמים
בפקולטה.
עונשים שניתנו בקורסים השונים יפורסמו על לוח המודעות הרלוונטי ,בדוא"ל או באתר הפקולטה ללא ציון שמות
הסטודנטים ,אך בציון שם הקורס ,העבירה ,והעונש עליו הוחלט.
הענישה תלווה במכתב לתיקו האישי של הסטודנט ,צעד שיפגע בסיכויים להמשיך ללמודים לתארים גבוהים וימנע זכייה
בפרסי הצטיינות.
אנו קוראים לכם הסטודנטים לנצל את ההזדמנות לשפר את ידיעותיכם ואת כישורי ההוראה שלכם בקורסים השונים,
באמצעות עבודה מתמשכת ומעמיקה .ערכי אחריות ואמינות ,יושרה וכבוד הדדי הם אבני הבניין של זהותכם
כסטודנטים בטכניון ,כמחנכים וכאזרחים.
שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
צוות ההוראה

