
 

  

 

 

23.1.3.21 

 3סיכום ישיבה מס'  -וועדת אקדמיה

 

 משתתפים:

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

  חסרים:

 : רשא מנסור, מתן מזרחי.ח"מ

 משתתפים נוספים: 

 הועדה בדימוסיו"ר  –דורון קרסנטי, חן כהן  –צליל שריקי , חברת ועדת ביקורת  - רמ"ד אקדמיה

 ., סטס גורבוביצקייו"ר וועדת אקדמיה מזמן הישיבה: 

 ...:.3, שעה  22.1.3.21', ביום  תאריך ושעת הישיבה:

  ..:31: שעת סיום הישיבה

 אגודהה זכ"למשרד מ מקום הישיבה:

 נושאים עיקריים:

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

נוסף תקן חדש לנציג שרות , והתקן אוייש. כתוצאה מכך , הורחבו שעות הקבלה של המשרד ,  - מילואים -

והיום הוא פתוח בחלק מהימים גם שלא בשעות הבוקר. בנוסף , האוניברסיטה מבצעת תהליך שיוביל לשינוי 

מות של תקנון המילואים בהתאם להנחיות אכ"א. יש לשמור כי שינוי התקנון לא יפגע בזכויות הקיי

כן, עודכנו במחלוקת בין הדיקנאט למדור אקדמיה באשר לרצון -הסטודנטים המשרתים במילואים. כמו

 בפרסום של מדור אקדמיה על קורסי קיץ.

גדל מספר פניות הסטודנטים למדור מהסמסטר הקודם. חלה עליה גדולה במספר הפניות  – סיוע אקדמי -

ר גם תלונות על שינויים רוחביים וחמורים שנעשו )כגון ביטול כשבועיים לתוך תקופת המבחנים. הגיעו למדו

האפשרות לגשת לקורסים חוזרים בחלק ממחלקות הפקולטה להנדסה ללא יידוע הסטודנטים עד מועד 

 הרישום(.

נבחרה החברה שתבצע את קורס המתאם בשיתוף עם האגודה, וממשיך להתבצע קורס  –מיזמים אקדמיים  -

ההשאלה נכנסו לשימוש המערכת הממוחשבת החדשה ותיבת ההחזרה, שהעלו את הפסיכומטרי. בספריית 

 יעילות הספריה והגבירו את השימוש בה. כל אביזרי העזר )שאינם ספרים( שנרכשו הושאלו לסטודנטים.

 

 :בישיבת ועדת אקדמיה הקודמת נבחרו שני נושאים מרכזיים שהועדה תעסוק בהם השנה, מעקב אחריהם 

o  עודכנו כי נוהל הבחנים יגולם כתיקון של נוהל הבחינות, ואילו נוהל  - נוהל הבחנים והעבודותבנושא

העבודות ייכתב חדש. בנוסף, הוחלט כי לאחר הצגת השינוים בנוהל לועדה ע"י מדור אקדמיה, יועלו 

יותר,  הצעות לשיפור על הנוהל ע"י חברי הועדה. נוהל העבודות, שבמהותו ייכתב חדש ועל כן מורכב

 יידון בהרחבה בהמשך.



 

  

 

o  רמ"ד אקדמיה עדכנה כי תשתתף בועדה אוניברסיטאית הבוחנת את נושא שיפור סקרי ההוראהבנושא ,

ההוראה באוניברסיטה. כמו כן הועדה החליטה כי עליה להמציא את דרישותיה מסקר ההוראה בכדי 

באה נידון מהם דרישותינו מסקר שישביע רצון. הוסכם כי לישיבה הבאה ייאספו רעיונות, ובישיבה ה

 .באחריות ח"מ אדם פארס –ההוראה 

 

  עלה לדיון הנושא של עלות סריקת המחברות הנהוגה באוניברסיטה. התגלעו חילוקי דעות בעניין דרך הפעולה

המועדפת של האגודה בנושא. לאחר דיון , הוסכם כי יו"ר הועדה ייפגש עם יו"ר האגודה ויחליטו על דרך פעולה 

 קידום הנושא מול האוניברסיטה. מסקנותיהם יוצגו לועדה בישיבה הבאה.ל

 

  נידון העודף החציוני בתקציב המדור. לאחר שלא נמצאו רעיונות מעשיים למימוש העודף , הוחלט כי הנושא יידון

 .באחריות יו"ר הועדה –שוב בישיבה הבאה, שתתקיים לפני ישיבת ההנהלה 

 

 

  בברכה,

 "מ.ח – יואב אקשטיין

 

 


