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 2' סיכום ישיבה מס- עדת אקדמיהוו

 

 :משתתפים

 אדם פארס, עדי הבורסי, יואב אקשטיין, ליאור ירוס, מתן מזרחי, סטס גורבוביצקי :עדהומ חברי ו"ח

:  חסרים

  מ רשא מנסור"ח

:  משתתפים נוספים

 צליל שריקי– ד אקדמיה "רמ

  שי חלבי–חבר ועדת ביקורת 

 :הישיבה בראשות

 ר הועדה סטס גורבוביצקי"יו

 2 :מספר ישיבה

 20:00שעה  , 23.01.12', ד יום :תאריך ושעת הישיבה

 23:00: שעת סיום הישיבה

 (175משרד , 1קומה , בית הסטודנט) לשכת המועצה :מקום הישיבה

 :נושאים עיקריים

  –עדכוני מדור  .1

 : מילואים (א

  משרתי מילואים למשרד מילואים כאשר השיא בעקבות 1718מתחילת אוקטובר פנו 

 ".עמוד ענן"מבצע 

 2500- ימי צילומים כאשר הצפי היה ל4600-חולקו כ. 

 הועברה פניה לדיקנאט הסטודנטים בבקשה לתוספת תקציבית. 

 נציגת מילואים קודמה לתפקיד רכז מילואים. 

  יערכו ראיונות לנציג מילואים חדש ( בינואר27)ביום ראשון. 

 :מיזמים אקדמיים (ב



 

  

 

  עלייה במספר ההשאלות בספריית ההשאלה נוסף על  מכירת ספרים רבים בשבוע

 .אקדמיה

  לא השיג את יעדיו" תן וקח"שוק. 

 אלף שקלים22-הכנסות מספריית ההשאלה עד כה מסתכמות ב . 

 מחברות בחינה ממאגר הבחינות1700-הורדו כ . 

 ארגז החזרות ספרים עדיין לא תוקן. 

 :סיוע אקדמי (ג

 בתקופת הבחינות שעות הקבלה מצטמצות למחצית. 

 הנדסה ורוח וחברה: התקיימו שני ערבים פקולטיים עד כה. 

 

  –סקירת תהליכי רוחב במדור  .2

 ד אקדמיה העבירה סקירה על השינויים במבנה המדור בשנה החולפת אשר בעיקרם "רמ

תוספת )שינוי תפיסתי באופן ניהול המדור משיטת ניהול אורכי לשיטה רוחבית 

 .(מנהלים

 בנובמבר בלבד התייצב המדור כאשר כל התפקידים אוישו5-ב . 

 ר האגודה הוריד את התקנים של מנהלת הסיוע האקדמי ומנהלת "ל יו"בתחילת שנה

 שעות כל אחת כחלק מקיצוץ רוחבי באגודה עקב חריגת 10-המיזמים האקדמיים ב

 .שעות

 

  –מעבר על תכנית העבודה  .3

 קורס פסיכומטרי מתקיים ובסופו נקבל משוב על טיבו . 

  נשלח לחברות הרלוונטיות" מתאם"מכרז לקורס. 

    מערכות ממוחשבות לספריית ההשאלה ובנק הבחינות עדיין לא הוטמעו 

היערות נשלחו לחברה הרלוונטית אשר דרשה . עקב תקלות שהתגלו בתהליך המסירה

 .הזמן שהוקצב להטמעת המערכות הינו עד אמצע מרץ. תוספת  תקציבית

 נוהל בחנים ועבודות בתהליכי סיום כתיבה במדור. 

 

 הגדרת יעדים רוחביים .4

 :שני היעדים הרוחביים שנבחרו פה אחד הינם

 .עדכון נוהל הבחינות והטמעה של נהלי בחנים ועבודות (א

הפיכת סקר ההוראה לרלוונטי תוך הנגשתו לסטודנט והפיכתו לכלי המשמש את האוניברסיטה  (ב

 .בהערכת מרצים

 

 



 

  

 

 

: משימות להמשך

 .ד אקדמיה" אחריות רמ–וחשיבה על הפיכתו לאטרקטיבי יותר " תן וקח"הפקת לקחים מאירוע שוק  .1

 .ד אקדמיה" אחריות רמ–תיקון ארגז החזרות ספרים של ספריית ההשאלה  .2

 אחריות –העברת הבקשה התקציבית שנשלחה לדיקנאט לחברי הועדה וטיוטאת נוהל הבחנים והעבודות  .3

 .ד אקדמיה"רמ

 .ר ועדת אקדמיה" אחריות יו–בדיקת הורדת התקנים במדור  .4

 אחריות יואב –במידה וקיים מציאת התייחסות לבחני מעבדה , איתור נוהל מעבדות אוניברסיטאי .5

 .אקשטיין

 .ד אקדמיה" אחריות רמ–ב "ל תשע"שנה' עריכת טבלת ממוצעי קורסים של סמסטר ב .6

 אחריות –העברת בקשה לאוניברסיטה בדבר מתן פירוט העלויות הכספיות של סריקת מחברות הבחינה  .7

 .ד אקדמיה"רמ

 . אחריות כלל חברי ועדת אקדמיה–הגדרת מטרות ליעדים הרוחביים  .8

  ,בברכה

ר וועדת אקדמיה "יו  –סטס גורבוביצקי

 


