
 

  

 

52.6.502. 

 6סיכום ישיבה מס'  -וועדת אקדמיה

 

 משתתפים:

 , אדם פארס, נטלי עוז., יואב אקשטיין, נטלי דוידובסטס גורבוביצקי ועדה:החברי 

  חסרים:

 , עדי הבורסי.מתן מזרחי: ח"מ

 משתתפים נוספים: 

 דורון קרסנטי -חברת ועדת ביקורת  ,רונית אביטן -רמ"ד אקדמיה 

 ., סטס גורבוביצקייו"ר וועדת אקדמיה מזמן הישיבה: 

 .20:00, שעה  .52.6.502', ביום  תאריך ושעת הישיבה:

 52:00: שעת סיום הישיבה

 אגודהה זכ"למשרד מ מקום הישיבה:

 נושאים עיקריים:

 :כללים עדכונים

  השבוע תתכנס ועדה מצומצמת כאשר על הפרק מעבר על בעיות ספציפיות  - הועדה לרישום ממוחשב

 והצעה של דרכי פתרון.

 להתכנס על מנת לדון בסקר ההוראה האחרון  עתידהועדה נוספת  – סקר ההוראה שיפורהועדה ל

 ולהתחיל לדון בתכנים של סקר ההוראה.בסוף סמסטר ב' שהתקיים 

  התקיימה לפני כשבועיים ישיבה בה נכחו המזכיר האקדמי, סגן  –נוהל אי חשיפת מבחן מרובה ברירות

. נקבע כי הנוהל יוקפא יו"ר אסר"ן, נציגי האגודה והדיקן של הפקולטה למדעי הבריאות )פרופ' דורון זגר(

 זורים.כמות השחאך עם זאת ביקשו מאסר"ן והמדור להציע דרכים להקטנת  בסמסטר הנוכחי

  מתעניינים בשירותים השונים המוצעים.ה המתבטאת בסטודנטים היענות גבוהה –שבוע אקדמיה 

 

 :סיוע אקדמי

 סתיים בקיץ.לה ח, עתידניתו בתהליכי - סקר מזכירויות 

 בשביל  ימי אוריינטציה במחלקות השונותהרכזים יבררו על במהלך השבועות הקרובים  - ימי אורינטציה

 .להשתלב במהלכם

 

 

 



 

  

 

 מיזמים אקדמיים:

 רוב הנושאים הלוגיסטיים נפתרו, הקורס עומד להפתח. – קורס מתא"ם 

 מאוד טובים הספרים למכירה מקבלים פידבקיםחוברות הבחינה ו -שבוע אקדמיה. 

 

 מילואים:

 כרטיסים.קבלת התגובות מאד טובות מהשטח והיענות גבוהה ל -שבוע מילואים בנגטיב 

 יתקיים ביום רביעי הקרוב. -פאנל משרתי מילואים 

  יו"ר האגודה ורמ"ד אקדמיה בתהליכים מול המזכירות האקדמית על מנת שתהייה  –תקנון מילואים

 ימים. 01-התייחסות למשרתי מילואים מתחת ל

 

 נושאים שעלו בישיבה:

 האוניברסיטה אימצה את תקנון המילואים אשר אושר על ידי המל"ג כך שתקנון  :תקנון מילואים

המילואים הקודם בוטל. עקב כך בחלק מהסעיפים ישנה הרעה בתנאי הסטודנטים לדוג' לא קיימת 

הנושא עלה למזכיר האקדמי ימי מילואים בתקופת מבחנים.  9התייחסות לסטודנטים אשר ביצעו עד 

 יחסות מצדו בימים הקרובים.ובתקווה כי תהיה התי

 מספיק לקהל מדור אקדמיה לא מוכר כי הנחת המוצא הינה  :של מדור אקדמיה שימור ידע והסברה

 .רבה מתרחשת מתחת לפני השטח ואינה מפורסמת פעילותהסטודנטים. 

ד רמ"מדי חודש סיכום של עיקרי עבודתו אשר בסופם ה: כל בעל תפקיד במדור יכתוב תההצעה שעל

אשר יחלו בספטמבר, המסמך  למסמך. לאחר כשלושה חודשי פיילוט אקדמיה תוסיף עמוד עיקרים

לתאם מול מדור הסברה באחריות  – הפצת עיקריו לסטודנטים יתחיל לעבור דרך מדור הסברה לקראת

 הח"מ.

 

 

  ברכה,ב

 סטס גורבוביצקי

 יו"ר ועדת אקדמיה


