
 

 

 

27/3/2017 

  #2 מס' אקדמיהועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 26/3/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 02:51זמן סיום:  02:22זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 נועה מילשטיין.נאווה, מהדי, ערן ושמעון,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 אופיר  -עופר, רמ"ד מעורבות -מאיה, מנהל סיוע אקדמי -רמ"ד אקדמיהעובדי אגודה: 

 מאירחבר מועצה: גל 

 יובלחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 ליאור ונועה אלמן.

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 נוהל הבחינותהנושא: 

עבוד אקדמיה לועדת אקדמיה מאשרת למדור נוסח ההצעה: "

מול  ההתייחסות לנוהל הבחינות, כפי שהוצג בישיבה עם מסמך

  הנהלת האוניברסיטה".

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☒נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

, הוחלט כי הנוהל יפתח כל שנה מחדש לשינויים. מדור 0252נכון לעדכון האחרון של נוהל הבחינות משנת .5

הכיתות, חברי מועדי  על פי רשמיםאקדמיה הכין מסמך המאגד בתוכו את כלל הסעיפים בהם נדרש שינוי 

 מטרה שזו תאשר את המסמך.בוהציג אותו לועדה  מועצה ורכזים במדור

, וביחד עם נציגי המדור הגיעה לנוסח סופי שיוצג להנהלת האוני' והמזכירות על כלל הסעיפים .הועדה עברה0

 . האקדמית

 הוחלט כי המסמך יהיה חסוי מטעמי משא ומתן אל מול הנהלת האוני'.   -חיסיון המסמך.2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 נושאים לדיון:

 ע"י רמ"ד אקדמיה 0252תק' בחינות סמסטר א' סיכום : הנושא
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: 

 של נציגי מדור אקדמיה עם סגן הרקטור והמזכיר האקדמישיבות שבועיות במהלך תק' המבחנים התקיימו י. 5

 . הרכזים במדור טיפלו במאות פניות תו"כ תקופת המבחנים מצד סטודנטים וועדים.0

)מבחינה  בתק' המבחנים הנוכחית, ובהשוואה לתק' אשתקד, נראו פחות מבחנים חריגים -. מבחנים חריגים2

 .מספרית(

 הן קורסים מחלקתיים והן קורסי שירות. -רוב המבחנים החריגים שהועלו לטיפול הגיעו מהפקולטה לטבע .4

גבוהות ביותר, ובתוך כך בוצעו מבחנים חריגים שטופלו בדרגות ה 4במחלקה היו  -מחלקה למדמ"ח. ה1

 ישיבות של הועדים ונציגי המדור עם המרצים, הרמ"ח והדיקן לטבע. 

 

 עדכוני יו"ר אקדמיההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: 

 תאריכים חשובים בלו"ז המועצה.. 5

 עדיפות לשיבוץ במכרזים של המדור. -. מכרזים0

 

  עדכוני רמ"ד אקדמיההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: 

 .על תהליכים שמתרחשים במדור. עדכון 5

יש לכך  -שימו לב למכרזים של המדור-היא קריטיתחשיבותם של חברי הועדה והמועצה במכרזים  -. מכרזים0

 חשיבות עליונה )רכזי אקדמיה(

ליזמות )שלוחה  סי, נעשה בשת"פ עם מרכז בנג'בעצמה האקתון: פעם ראשונה שהאגודה מפיקה אירוע כזה. 2

סטודנטים,  022 -נרשמו כ לפיתוח אקדמי וקידום הוראה. ובשיתוף פעולה עם היחידה של הפקולטה לניהול(

חברי הועדה שישי ובסוף החודש, בימים חמישי ו וע יתקיים. האיר522 -מתוכם אישרו את הגעתם מעל ל

 לסייר בין המתמודדים.מוזמנים 

סיכומים יצאו בהמשך, סך הכל נראה  -. היום התקיימו פגישות של ועדי כיתות עם דיקני טבע והנדסה4

)לא שהסטודנטים העלו את הבעיות הגורפות שאיתם מתמודדים. כלל הנושאים ידועים למדור ומטופלים 

  הופתעו מאמירות של סטודנטים( 

 

 

 

 



 

 

 

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

 חריות יו"ר הועדה. בא-טרם המכרזים בנושאים הרשומים מטהיה הנוכחי של מדור אקדמקביעת ישיבה עם הסגל 

 מיומנויות נדרשות לבעלי התפקידים החדשים, מיקוד בתפקידי המדור. -. הכוונה למכרזים5

 .אמנת סטודנטים. 0

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 א.מ.ל

 

 בברכה,

 שמעון דיין

 אקדמיהיו"ר ועדת 


