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 1 אקדמיה ועדת ישיבת סיכום

 

 (.175, משרד 1לשכת המועצה )בית הסטודנט, קומה  20:30בשעה   13.1.15יום ג', הישיבה התקיימה ב

 22:30זמן סיום: ; 20:30זמן התחלה:

 

 נוכחים:

 דורפסמן, יואב גולן, ערן עפר, ערן יוסוב, אלדר כהן, תדי פרימרמן, עמיחי הרן.חביאר  -חברי הוועדה
 גל פינסלר –יוצאת  מזכ"ל המועצה

. 
 משקיפים:

 עדי סופר אלקבץ. –רמ"ד אקדמיה 

 .אור –ועדת ביקורת  חבר

 ח"מ צליל יוגב.

 אורחים:

 אין.

  חסרים:

 אין.

 עיקרי הישיבה:

 בחירת יו"ר הוועדה: .1

 בישיבת הוועדה הראשונה, על הוועדה לבחור יו"ר ועדה.לפי התקנון 

. בתחילה כל מתמודד דיבר בקצרה , לאחר ערן יוסוב וחביאר דורפסמן –לתפקיד התמודדו שני חברי ועדה 

מכן התייחסות חברי חברי הוועדה ולאחר מכן המשקיפים ולאחר מכן נערך סבב שאלות עם קדימות ל

 .הוועדה לגבי המתמודדים 

שלב ההצבעה נערך סבב גילוי נאות של יתר חברי הוועדה לגבי היכרותם עם המתמודדים. להלן לפני 

 תשובותיהם:

 לא מכיר את שניהם. -עמיחי 

 מכיר את חביאר מוועד כיתה. -אלדר 

 לא מכיר את שניהם. -ערן עפר 

 לא מכיר את שניהם. -תדי 

 רונה.מכיר את חביאר מהעבודה המשותפת במועצה בשנה האח -יואב 

 הצבעה חסויה לבחירת יו"ר הוועדה. התקיימהלבסוף 

 .אקדמיהנבחר ליו"ר ועדת  חביאר דורפסמן –תוצאות ההצבעה 

 

 בחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה: .2

 ערן יוסוב. לתפקיד התמודד

 .אקדמיהלממלא מקום יו"ר ועדת בפה אחד נבחר  ערן יוסוב –תוצאות ההצבעה 

 

 



 

  

 

 סמכויות הוועדה:המלצת הוועדה למליאה לקבל  .3

לוועדה הוצגו ופורטו במידת הצורך סמכויות הוועדה והועלתה לוועדה הצעת החלטה להמליץ למליאה 

 לשנת תשע"ה. אקדמיהלקבל את סמכויות ועדת 

ממליצה למועצת הסטודנטים כי הסמכויות שהוצגו בישיבה)נספח א'( יהיו  אקדמיהועדת תוכן ההצבעה: 

 לשנת תשע"ה. אקדמיה סמכויותיה השוטפות של ועדת

 פה אחד. –בעד 

 :הצגת סיכום שנה חולפת .4

 בפני חברי הוועדה ואיחל להם המון בהצלחה! את השנה )נספח ב'( יואב גולן, סיכםיו"ר הוועדה היוצא , 

 

 בברכה,     

 

 ראובן סולומון

 מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 נספח א' – סמכויות ועדת אקדמיה
 : רקע

עדותיה השונות. על פי התקנון ועל מנת לאפשר פעילות יעילה ועבודתה של מועצת הסטודנטים מתבצעת בומרבית 
ומסונכרנת של הועדות, מגדירה כל ועדה את סמכויותיה לשנת העבודה של המועצה הנבחרת. לאחר מכן 

.מועצת הסטודנטים מועברות כלל הסמכויות לסנכרון בוועד המנהל. בתום התהליך, מובאות הסמכויות לאישור  
 
 

 הועדה תנחה את מדור אקדמיה לגבי נושאים התלויים ברמה מחלקתית ומעלה. .1

 הועדה תבחר את הנציגות הסטודנטיאלית לוועדות אקדמיות בהן נדרשת כזו נוכחות. .2

 הועדה תקבע את מדיניות האגודה בנושאים אקדמיים. .3

 סמכות הוועדה.הקוד האתי לוועדי כיתות, פרשנותו ואכיפתו, יהיו תחת  .4

 

 

  



 

  

 

 סיכום השנה ע"י יו"ר יוצא –נספח ב' 

 

 נושאים מרכזיים בהם עסקה הוועדה השנה:

 עריכת נוהל עבודות .א

 קידום דיווח ועדי כיתות על חריגה מתקנונים .ב
 עריכת תקנון אתי לועדי כיתות .ג
 התנעת תהליך הכרה בעתודאים כמשרתי מילואים .ד

 

 החלטות חשובות שהתקבלו:

 לשאוף לתקנן את ועדי הכיתותהוחלט שלא  .א
 הוחלט שלא לקבל את המלצות ועדת ביקורת למדור .ב
הוחלט לזמן חברת ועד כיתה שהתבטאה בצורה בלתי הולמת לפגישת הבהרה, ולהפסיק את ההכרה בה  .ג

 ככזו
 נקבעו מסגרת חדשה ליעדים ויעדים חדשים למדור לשנת הפעילות תשע"ה .ד
 עתודאים... .ה

 

 הקרובה: נושאים להמשך טיפול בשנה

 המשך קידום נוהל עבודות .א
 קידום ההכרה האוניברסיטאית בעתודאים כמשרתי מילואים .ב
 טיפול בשיטת המחלקה למתמטיקה לערוך קורסים ללא מועדים חלופיים .ג

 

 רעיונות חדשים לבחינת הוועדה הנכנסת:

 כתיבת מטרות שאפתניות לועדה ולמדור לשנים הקרובות, למשל ביטול בחנים תקפים .א
 הכנסת מחשב מחברות בחינה לבית הסטודנט שיקול .ב
 עליית הילוך באגרסיביות המדור בטיפול בבעיות שבפקולטה להנדסה .ג

 

 

 

 

 בברכה,

 יואב גולן

 יו"ר ועדת אקדמיה תשע"ד

 

 


