
 

 

24/4/2017 

  #3 מס' אקדמיהועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 24/4/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 02:55זמן סיום:  02:22זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 , נועה אלמןנועה מילשטיין, ליאורנאווה, מהדי, ערן, שמעון,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

  עופר. -אקדמימאיה, מנהל סיוע  -רמ"ד אקדמיהעובדי אגודה: 

 מאירחבר מועצה: גל 

 יובלחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 אין

 

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

1. 

 עדכוני יו"ר אקדמיההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 לתשומת לבכם.-תאריכים חשובים בלו"ז המועצה .2

 .השתבץעשות מאמץ ולנא ל-עדיפות לשיבוץ במכרזים של המדוריש לחברי הועדה  -מכרזים .0

 שאלות של הועדה למכרז יו"ר אגודה.נא לחשוב על  .3

 עפ"י בקשת חברי הועדה.-ומדור אקדמיה בנושאי האגודה דו שבועי םייצא מייל עדכוני .4

 לאחר דיון בין חברי הועדה .5

 

2. 

  עדכוני רמ"ד אקדמיההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  נמצאים בסוף התק', נוציא סיכום לכלל הסטודנטים בשיתוף המזכירות האקדמית. -תק' מבחנים .2

סטודנטים, תיק אירוע וסיכום  022-אירוע מוצלח מאוד בשיתוף מרכז בנג'י, נרשמו והשתתפו כ -האקתון .0

 יישלח לכשיושלם ויוצג לועדה.

 שני אירועי הוקרה למשרתי המילואים, הייתה היענות גדולה מאוד ובסופו של דבר אירוע מוצלח.  -מילואים .3

 עובדים על ערב סיכום שנה. -ועדי כיתות .4

 

 

 

 



 

 

 

3. 

 ופנים להמשך. אקדמיה סטטוס תוכנית עבודה במדורהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 משרד סיוע אקדמי: (1

 ועדי כיתות:  (א

i) ועדי כיתות שעובדים בשת"פ טוב מאוד. 422-כ 

ii)  שהיו שנה שעברה( לועדי כיתות. 3אירועים )במקום  0מתוכננים 

iii) יש לשמור על זה. -הייתה היענות יפה-נערך ערב מקצועי בנושא התקנון עם הועדים 

iv) .נערכו פגישות עם דיקני הפקולטות בליווי עובדי המדור 

 לא יצא מטעם האגודה כיוון שהאוני' הוציאה סקר משל עצמה. -סקר מזכירויות (ב

לאחר שנבחן ( ר הקרובטהאם כבר בסמס )לא ידועייצא בפורמט חדש ככל הנראה  -סקר איכות הוראה (ג

 להסדרת הסקר בפקולטה למדעי הבריאות.יש תהליך דמת, כמו כן ע"י חברי המועצה הקו

 דורש עבודת מטה מסודרת. -יש להעלות את התקנים לרכזים -תקנים ושעות רכזים (ד

 משרד מילואים: (2

 סרטון הסברתי ייצא מחר כחלק מהנגשת המשרד למשרתי המילואים (א

 בוצע. -ערב הוקרה למשרתים (ב

 .ולאשר את הנוהל החדש השנה הבאהמאמץ לקראת יש לרכז  -ל משרתי המילואיםנוה (ג

 משרד מיזמים אקדמיים: (3

 לבחון דרכי שיווק. -אין היענות מספיקה -קורס אמי"ר מכוון (א

 מניב תוצאות יפות מאוד. -יש להגדיל את השת"פ עם גופים חיצוניים כדוגמת מרכז בנג'י (ב

 

 

 

 

4 . 

 ותהליכים להמשך.נושאים הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 שיפור איכות ההוראה: (1

יש לשפר את איכות ההוראה. בצעדים אמיתיים  -הנוהל התחיל ממנו, אך זה לא העיקר -נוהל הבחינות (א

 ולא רק באמירות.

שכבר  הכיוון הוא לשינויים בלתי להביא לשינוי, זה לוקח זמן, אנראה כי מצד האוני' יש רצון אמי (ב

 וכל זאת בשת"פ עם אגודת הסטודנטים והמועצה. -נעשו וייעשו בתחום ההוראה

 שבה יובא קולו של הסטודנט באשר לאחריותו על לימודיו בכלל הרבדים.אמנה  -אמנת הסטודנטים (ג

ולהכניס את  בנושא בתוך הועדה בשיתוף בע"ת באגודה ובמזכירות האקדמית יש לקיים דיון מעמיק

 .הנושא הנ"ל לתוך תוכנית העבודה

 



 

 

  

 משרד מילואים: (2

 יש להתעסק עם התקנון, מבחינת המדור הוא מוכן. -תיקוף תקנון מילואים (א

 ות בהוראה:נחדש (3

על המדור והועדה לחתור לכמה  -כל התהליך יש חשיבות גדולה להשתתפות פעילה מצד הסטודנטים (א

 עם המזכירות האקדמית. ומים השוניםשיותר משתתפים בפור

 שיפור ההוראה בקמפוס.תהליך שמתכתב יד ביד עם  (ב

 משרד סיוע אקדמי: (4

ועדי כיתות ויש צורך מתמיד בחיזוק מעמדם מול  422-חיזוק מעמדם של ועדי הכיתות: יש כ (א

המחלקות והפקולטה כסטודנטים בעלי אחריות ציבורית, זהו המפתח לתקשורת בריאה בין 

 הסטודנטים לאקדמיה.

ועדי הכיתות הינם הכלי המשמעותי ביותר והאמצעי מתוך מחשבה כי  -הגדלת תקנים לרכזי אקדמיה (ב

שעות לרכז. יש  22-המקשר החשוב ביותר בין האגודה לסטודנטים, יש צורך בהעלאת שעות הרכזים בכ

יש לשים דגש במכרזים ליידע את המועמדים כמה דרכים לתקצב זאת ונדרש לכך בעתיד הקרוב. 

   בדבר העלאת התקן.

  

 

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

 הוצאת מייל עדכונים תקופתי. .2

 יש לקרוא את הדו"ח לקראת הישיבה הבאה. -מעבר עליו ולמידה ממנו -דו"ח ביקורת על אקדמיה .0

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 ות באקדמיה.נחדש .2

  פגישה עם בעלי תפקידים במזכירות אקדמית.קביעת  .0

  !בקרוב מתחילים לעבוד -תוכנית עבודה תשע"ח .3

 תיק אירוע האקתון. .4

 

 בברכה,

 שמעון דיין

 אקדמיהיו"ר ועדת 


