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 4' סיכום ישיבה מס- וועדת אקדמיה

 

 :משתתפים

. יואב אקשטיין, סטס גורבוביצקי, אדם פארס , ליאור ירוס,  עדי הברוסי:ועדההחברי 

  :חסרים

 .מתן מזרחי: מ"ח

:  משתתפים נוספים

 . דורון קרסנטי–חברת ועדת ביקורת , צליל שריקי  - ד אקדמיה"רמ

. סטס גורבוביצקי, ר וועדת אקדמיה"יו : מזמן הישיבה

. 18:30שעה  , 17.4.2013', ב יום :תאריך ושעת הישיבה

  20:30: שעת סיום הישיבה

 אגודה הל"זכ משרד מ:מקום הישיבה

 :נושאים עיקריים

 (פ חשיבותם"ולא ע, פ סדר כרונולוגי "העדכונים מופיעים ע) עדכונים:  

ד אקדמיה העדכונים נשלחו מבעוד מועד בדואר האלקטרוני ועל כן הנושאים החשובים בלבד "עקב יוזמה של רמ

 .עלו בפני הועדה

 פורסמה עצומה עליה חתומים סטודנטים רבים בפקולטה למדעי –ן בשינוי התקנוני בנוהל הבחינות "מאבק אסר

לטענת הפקולטה מערכת חדשה אשר תאפשר לסטודנטים גישה לשאלות בהם טעו במהלך , בנוסף. הבריאות

הבחינות יחשפו , ן דורשת כי עד אשר המערכת תכנס לפעולה"ראשות אסר. נמצאת בפיתוח, הבחינה

 .במלואן

עקב גידול משמעותי במספר הסטודנטים המקבלים שירות במשרד זה והדמיון הקיים בטיפול - משרד המילואים 

נדרש פיתוח של מערכת ממוחשבת חדשה אשר תיתן מענה לצרכי נותני , בפניות עם תחום הסיוע האקדמי

 .השירות

 

  בישיבת הועד המנהל בבוקר אותו היום עלו שתי בקשות מהמדור-  חציון: 

עקב התעדוף הנמוך של הבקשה בוועד .  שעות חודשיות80-  ל70-הגדלת תקן מנהל תחום המילואים מ (א

 .המנהל הוחלט להמשיך את הדיון על כך ביוני לקראת שנת התקציב הבאה

 300כיום עלות שעת מתכנת חיצוני עומדת על .  שעות חודשיות50- ל25-הגדלת התקן של מתכנת האגודה מ (ב

המדור רואה בנוסף קיים גידול בכמות התוכנות המשמשות את האגודה ומדור אקדמיה בפרט ולכן , שקלים

 במידה והבקשה תעבור בחציון .לנכון לקבל לידיו את קוד המקור ולהעביר את הטיפול בתקלות למתכנת

 .ל יחל במיידי אחרת נמשיך את הדיון ביוני לקראת שנת התקציב הבאה"הנ

 



 

  

 

  הועדה . ד אקדמיה עדכנה לגבי ההתרשמות החיובית מהועדה האוניברסיטאית בנושא"רמ- סקר ההוראה

האוניברסיטאית מבינה כי כרגע הסקר אינו אמין עקב היענות נמוכה מצד הסטודנטים הנובעת בין היתר 

 בפגישות הבאות ידונו על דרכים לשיפור הסקר ויוצגו מודלים מאוניברסיטאות מובילות .מחוסר השיניים שבו

 .בעולם

 

 :י ועדת אקדמיה ויועברו לוועדה האוניברסיטאית"להלן הפערים אשר הוגדרו ע

 .הגדלת השקיפות של תוצאות הסקר (א

 .הפעלת סנקציות על מרצים לאחר קבלה חוזרת ונשנית של ציונים נמוכים בסקר (ב

 .חוסר התחשבות במבחני סוף הקורס עקב המועד בו הסקר נערך כעת (ג

 .חיוב מרצים לשימוש בשאלות הפתוחות והסקת מסקנות על הקורס (ד

 .הוספת שאלה הנוגעת לקורס קדם במידה ומדובר בקורס המתבסס על אחד (ה

הועדה רואה את הפער המרכזי באיכות ההוראה בקורסי השירות הניתנים על ידי המחלקות למתמטיקה 

 .ופיזיקה

 

  לשנות את  (פה אחד)הוחלט על ידי הועדה עקב גידול בכמות המשימות של רכז המילואים - משרד מילואים

הוחלט על שינוי תקן נציגי המילואים , בנוסף. התקן ולקבוע כי מעתה הוא יקרא מנהל משרד מילואים

 .כל זאת עקב הדמיון של משרד המילואים והמשרד לסיוע אקדמי. (פה אחד)ולהעלותם לדרגת רכז 

 

 ר הועדה"סיכום יו: 

 

. תכתובות מרובות מועברות באמצעות הדואר האלקטרוני אך עד כה המעורבות של חברי הועדה בהם נמוכה (א

 .רעיון שנשלח במייל/ ר מדגיש את החשיבות במתן הביקורת והבעת הדעה עבור כל מסמך"היו

הנוכחות הינה הכרחית הן . י שני חברי מועצה ותיקים" באפריל תתקיים סדנת ראיונות אשר תועבר ע29- ב (ב

 . לצרכי הפיתוח האישי והן לעונת המכרזים הבאה עלינו לטובה

 

  ,ברכהב

 חבר ועדת אקדמיה – עדי הברוסי

 

 


