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 5סיכום ישיבה מס'  -וועדת אקדמיה

 

 משתתפים:

 , יואב אקשטיין, נטלי דוידובעדי הבורסיסטס גורבוביצקי, מתן מזרחי,  ועדה:החברי 

  חסרים:

 , נטלי עוזאדם פארס: ח"מ

 משתתפים נוספים: 

 דורון קרסנטי -חברת ועדת ביקורת  ,רונית אביטן –רמ"ד אקדמיה נכנסת  ,צליל שריקי –רמ"ד אקדמיה נוכחית 

 9, סטס גורבוביצקייו"ר וועדת אקדמיה מזמן הישיבה: 

 10:509, שעה  .5.919105', איום  תאריך ושעת הישיבה:

 0.:11: שעת סיום הישיבה

 אגודהה זכ"למשרד מ מקום הישיבה:

 נושאים עיקריים:

 שוטפים:  עדכונים 

 כלליים 

במפגש האחרון הועברו לועדה המלצות מדור אקדמיה  – לקורסיםממוחשב הרישום אוניברסיטאית לשיפור הועדה   -

ולכן הוחלט כי עד  לשינויים במערכת הממוחשבת9 עלה מהועדה כי ישנן בעיות טכניות וכלכליות לשינויים הנ"ל

 תבדק ההתכנות של כלל השינויים שהוצעו9של הועדה הבאה  ההתכנסות

הפגישה אחרונה התנהלה ברוח חיובית וניכר הרצון מצד חברי הועדה  – הוראההלשיפור סקר אוניברסיטאית ועדה  -

 לשיפור הסקר9 ראש המרכז לאיכות ההוראה הבטיח כי מידע אודות הפעולות הננקטות עקב הסקר יועבר לסטודנטים9

 עדה המרכזת9 והועברה ליו"ר האגודה בקשה להעלות את הסוגיה פעם נוספת בו -מבחן מרובה ברירותנוהל חשיפת  -

 רק בחנים9 ישנם בו  דרישה לתת מועדי ב' לקורסלבד ההמזכיר האקדמי תמך בכלל הנוהל מ – נוהל בחנים -

החפיפה יכתב קיימת תכנית חפיפה לכלל התפקידים מלבד התפקידים החדשים להם תיק  – חפיפה המדור -

 תוך כדי החפיפה9

עמוד בבית הסטודנט, יחולקו אטמי אזניים דוכן ייערך בשבוע האחרון של הסמסטר9  – שבוע אקדמיה -

 9ואפוציות נוספות נבדקות

 סיוע אקדמי:

 עד תחילת יוני9סוף מאי ומ יתקיימו החל יםערבי ועדים פקולטי    - 

 9יצא לפועל סקר המזכירויות     -

 על המתכונת  יתקיים דיון בועדה  יצא לפועל, לאחר סיום ניתוחו ועדים על המדורביעות רצון של השסקר     -

 כיתות9 חית של ועדיהנוכ     

 מיזמים אקדמיים

 בנק הבחינות9ית ההשאלה, הנ"ל יועבר לבספר עקב עודף תקציבי -

 הבחינות והסיכומים שנשלחו9 לאת כללמאגר להעלות  המדור סיים -



 

  

 

מה גם שאינם  כיתה הגדולהבסמוך ל כיתות במקביל .-מעוניינים במתא"מ -: חברת אופקקורס מתא"מ  -

זור של פר"ח על מנת לחסוך את לא שקלים לשעה עבור כיתה9 המדור הציע להעבירם 10מעוניינים לשלם 

ימת החוזה9 כמות הנרשמים תואמת את הדבר היחיד שמעכב את חת –ור שלהם מחכים לאישכרגע העלויות9 

 נרשמים9 501 –פיות העבודה צי

 9 הוזמנו לסווג ספרים מספריית ההשאלה לפי מחלקות9 היענות גבוהה לבקשהועדי כיתות  -

 מילואים:

 יפורסם לסטודנטים9 ביוני9 ברגע שיאושר, 1-המרכזת בועדה ועלות בלצפי  –תקנון מילואים  -

 תפקידים באגודה9לאחר החלפת  שינוי מודל עבודת משרד המילואים )לפי פקולטות( יכנס -

החברה העבירה לידי האגודה מכשיר 9 ההסכם עם חברת מפעיל על כרטיסי צילוםלפני שבועיים נכנס לתוקף  -

 שבעזרתו ניתן לטעון את הכרטיסים9

 

 נושאים שעלו בישיבה:

 קיימות שתי חלופות:: כרגע הסכום הקיים לא מספיק בשביל לקיים ערב הוקרה9  שי הוקרה למילואימניקים  

 9בתקציב נמוך9 מתנה 5

 שנה הבאה של משרד המילואים9סף הקיים בשביל להגדיל את תקציב 9 להשתמש בכ1

באחריות יו"ר ועדת אקדמיה ורמ"ד אקדמיה בצמוד לעדכון הועדה בתחילת  –החלטה לגבי האופציה הנבחרת 

 שבוע הבא9

 :דרכים לשיפור 9 הועדה דנה בובמדור הינו קריטי עקב התחלופה הרבה של כ"א באגודהשימור הידע  שימור ידע

 ההצעות שעלו:שימור הידע במדור9 

 כים ארוכים שמתרחשים כרגע במדור9תהלי ליצור קובץ -

 תיק תפקיד מסודר9 לכל תפקיד חייב להיות -

 :רבה  פעילותמספיק לקהל הסטודנטים9 מדור אקדמיה לא מוכר כי הנחת המוצא הינה  הסברה של מדור אקדמיה

 9מתרחשת מתחת לפני השטח ואינה מפורסמת

 :הצעות שעלו

מכיוון  9ופץ באמצעי התקשורת לקהל הסטודנטיםאשר בין היתר י הוצאת דו"ח חודשי על פעילות המדור -

 9הדבר יעלה בועד המנהלתהליך כלל אגודתי, שמדובר ב

 9הם לפורמט הדו"ח הנ"לכל אחד מחברי הועדה + רמ"ד אקדמיה יעלו בישיבה הבאה את רעיונותי -

  עם סיום תהליך חילופי התפקידים במדור יערך ערב גיבוש של המדור והועדה עקב הצורך בהיכרות טובה יותר

 של כלל הגורמים9

 

  ברכה,ב

 חבר ועדת אקדמיה –מתן מזרחי


