נוהל הגשת תרגילי בית בקורס מת"מ
נוהל ערעורים:
אנא קראו היטב מסמך זה לפני כל בקשה לערעור על ציון שיעורי הבית שלכם בקורס:
-

לכל תרגיל בית נצרף תסריט בשם  . final_checkאת התסריט תצטרכו להריץ על קובץ ההגשה
שלכם דרך חשבון ה . csl2-התסריט מוודא את הדברים הבאים:
 . 1קובץ ה zip-מכיל את כל הקבצים הנחוצים להגשת התרגיל ,ומבנה הקבצים והתיקיות תקין.
 . 2התוכנית עוברת קומפילציה.
 . 3התוכנית עוברת את הטסטים הבסיסיים שמפורסמים עם התרגיל.

-

הציון על קובץ הגשה שלא עובר  final_checkיהיה  .0לא יהיה ניתן לערער על כך ,גם אם
מדובר בטעות של תיקון שורה בודדת.

-

וודאו שאתם מגישים את הקובץ העדכני ביותר שלכם .הקובץ שהוגש הוא הקובץ שייבדק ,לא
תהיה הזדמנות לבקש לבדוק קובץ אחר לאחר תאריך הגשת התרגיל.

-

גם אם תאריך העדכון האחרון של הקובץ שאתם רוצים שייבדק במיוחד הוא לפני תאריך הגשת
התרגיל ,לא נוכל לבדוק לכם אותו שכן ניתן בקלות לזייף את תאריך העריכה האחרון של הקובץ
( לצערנו ,נתקלנו במקרים כאלה בסמסטרים האחרונים ) .

-

וודאו שהנכם מבינים במדיוק את הוראות התרגיל .לא יתקבלו ערעורים על אי הבנה של ההוראה
לאחר פרסום התוצאות.

נוהל הגשה באיחור:
-

על כל יום איחור בהגשת התרגיל ,יורד באופן אוטומטי  5נקודות מהציון על החלק הרטוב של
התרגיל .אין צורך לבקש אישור .יש להגיש את התרגיל רגיל באתר הקורס ,והמערכת של האתר
תזהה באופן אוטומטי שהתרגיל הוגש באיחור.

-

אישור להגיש באיחור יינתן אך ורק למשרתי מילואים ומקריים רפואיים חריגים .במקרים כאלה
יש להגיש את הבקשה למייל של המתרגל האחראי תומר גולני mtmSpring17@gmail.com :

-

לא יינתן אישור להגיש באיחור עקב בחני אמצע או עבודות בקורסים אחרים.

-

ניתן להגיש כל תרגיל מספר פעמים ,ההגשה האחרונה בלבד היא זו שתבדק .אם הוגש תרגיל
לאחר מועד ההגשה – הוא ייבדק ויופחתו ממנו נקודות לפי מספר ימי האיחור ,גם אם הוגש
תרגיל תקין לפני מועד ההגשה.

-

תרגיל יבש שהוגש באיחור יש להגיש לתא של המתרגל האחראי על התרגיל בתיאום מראש
איתו .על כל יום איחור יורדו  5נקודות מהציון של החלק היבש.

