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לכבוד,
המוסדות להשכלה גבוהה

הנדון :הענקת נ"ז אקדמי לאחר סיום קורס בקמפוס ,IL-ותעודות סיום קורס ללא נ"ז אקדמי

במסגרת הקולות קוראים של מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית והמסלול במימון עצמי ניתנה וניתנת למוסדות האקדמיים האפשרות
להפקה/הסבה של קורסי  MOOCוהעלאתם לפלטפורמה הלאומית קמפוס ,IL-בה הם מונגשים באופן חינמי לקהל לומדים רחב
(ולא רק לסטודנטים של המוסד) .במרוצת השנים ,הולך וגובר הרצון מצד הלומדים בפלטפורמה לקבל הכרה אקדמית (נ"ז)
מטעם המוסד עבור קורס שלו שהושלם בהצלחה .על כן ,התווספה אפשרות זו לפלטפורמה ,ומוסדות יכלו לפרסם ללומדים
שהקורסים שלהם מציעים "קרדיט גם ללומדים חיצוניים" (ראו נספח א') .כעת ,על מנת ליצור בהירות בתהליך ,בעמוד הקורס
יופיע "באנר" שמפנה את הלומדים למידע הרלוונטי באתר המוסד (ראו נספח ב').
אנו מעודדים את המוסדות לעשות שימוש ב feature-זה שכן יש חשיבות גבוהה ליצירת בהירות לגבי אפשרויות הקרדיטציה
האקדמית ללומדים בפלטפורמה כבר בשלב ההתעניינות בקורס .בקישור ,מומלץ לספק מידע בנוגע להיקף הנ"ז ,תנאי סף
במידה וישנם (תואר אקדמי ,קורסי קדם ,ציון במטלות הקורס) ,דרישות ומטלות נוספות (בחינה או עבודת סיום וכדומה ,כולל
תדירות ומועדי הבחינה)  ,עלויות ואפיקים קיימים (במידה ויש) ללימודי המשך לתואר במוסד.
בנוסף ,אנו מסבים את לבכם לאפשרות של הנפקת תעודת סיום קורס בפלטפורמת קמפוס IL-ללומדים אשר אינם סטודנטים
רשומים במוסד אקדמי .בניגוד לתעודות מסוג " ,"Verified Certificateהניתנות בפלטפורמות אחרות אשר נעזרות במערכות
טכנולוגיות לווידוי זהות המשתמש ומניעת רמאות" ,תעודות הסיום" ניתנות למסיימי הקורסים על בסיס אמון ואינן מקנות נ"ז
אקדמיות .מפתחי הקורסים והמוסדות הם אלו שמגדירים את התנאים לקבלת זכאות ל"תעודת סיום" .תעודות אלו יכולות להיות
חינמיות או בתשלום נוסף ,בהתאם לכתוב בקולות קוראים ללמידה דיגיטלית של ות"ת וישראל דיגיטלית ,ובהתאם למפורט
במסמך דרישות מינימום לפיתוח קורס (גם עבור קורסים במימון עצמי) .ניתן לראות דוגמא בנספח ג'.
לצורך שילוב המידע אודות אפשרויות לקבלת נ"ז אקדמי באתר הקורס ו/או בחינת אפשרות להוספת תעודת סיום יש לפנות
לשרון ליטבק ,מנהלת פרויקטים בקמפוס.)sharonli@campus.gov.il( IL-
בברכה,
שירה אפרת

ממונה תחום חדשנות בהוראה
אגף אסטרטגיה ובינלאומיות ,מל"ג/ות"ת

העתקים:
מיכל נוימן ,מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת
ד"ר נעמי בק ,סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות ,ות"ת
ערן רביב ,מנהל קמפוס ,IL-ישראל דיגיטלית
אסף וייס ,סגן מנהל קמפוס ,IL-ישראל דיגיטלית
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'נספח א
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'נספח ב
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נספח ג' -דוגמא לתעודת סיום בתוספת תשלום

כבר בעמוד הקורס
המידע מופיע

לאחר הרשמה הלומד
יכול לבחור באפשרות זו
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המשך נספח ג'

הסליקה מתבצעת דרך
קישור לאתר חיצוני
ישירות למוסד/ארגון
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