
 

 

23/6/2017 

  #4 מס' אקדמיהועדת סיכום ישיבת 

 משרד מזכ"לב 22/6/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:25זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 .רביד ליאורו , נועה מילשטייןבן משה ערן ,מליק וה, נאדיין שמעון חברי הוועדה:

 משקיפים:

  .רמ"ד אקדמיה -סלומי ביטון :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 .יובלחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 .חבר ועדה -מהדי

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 

 . דוחות ביקורת1

סקירת דוח הביקורת שנוגע הנושא: 

 אקדמיה רבועדת אקדמיה ומדו

אקדמיה מקבלת את שתי ההמלצות שנדונו עדת ונוסח ההצעה: 

 מהדוח הביקורת

 איןנמנעים:  אין קולות נגד: פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

  :מדוח הביקורת ההמלצות שהתקבלו

 .את יו"ר אקדמיה והועדהמיה יעדכן תכופות ד. רמ"ד אק1

 יש להכין תמונת מצב עדכנית ומפורטת על הנעשה בתחום האקדמי. -. עד לישיבת הועדה הבאה2

ע"מ שזו תתווה את המדיניות למדור בצורה הטובה  תהליך שיפור איכות ההוראהשל . יתוקף מסמך היעדים 3

 מצורף למייל(ביותר. )

 

 . יעדי המדור2

ר אקדמיה לשנת קביעת יעדי מדוהנושא: 

 התשע"ח

ועדת אקדמיה מאשרת את היעדים שהוצגו ונוספו נוסח ההצעה: 

 במהלך הישיבה.

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 מפורט בנספחהערות: 

 

 

 

 



 

 

 לדיון:נושאים 

 עדכוני יו"ר אקדמיההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 .כשמאשרים תוכניות עבודה–עד אוקטובר  תאריכים חשובים בלו"ז המועצה .1

 נא להגיע ולהגיע בזמן.-מפגש עם נשיאת האוני' -ה הקרובהעצבישיבת מו .2

עפ"י בקשת חברי הועדה ולהמלצות -דור אקדמיהומ יצא מייל עדכונים דו שבועי בנושאי האגודהי .3

 שהתקבלו.

 מוזמנים להציע נושאים שיעלו לסדר היום. -של הועד מנהל תתקיים בשבוע הבא  3TOPישיבת  .4

 נא להתייחס במחלקות, חשיבות גדולה מאוד למס' המשיבים עליו. -סקר איכות ההוראה .5

 הנושא לפרטי פרטים ונעדכן בישיבה הבאה. לא מכיר שיש התקדמות כרגע, נבדוק את -נוהל בחינות .6

 

2. 

 עדכוני רמ"ד אקדמיה הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הרבה בעלי תפקידים חדשים, נמצאים לקראת סיום חפיפות עם הפנים למבחנים. -איוש המדור .1

 הייתה היענות גדולה מצד הסטודנטים והיה מוצלח מאוד. -כיתות ערב הוקרה וסיכום שנה לועדי .2

  :תק' מבחנים .3

 .נתלה היום בקמפוס ומשבוע הבא יורגש מאוד -א. קמפיין מבחנים

 בתק' המבחנים.עם המזכירות האקדמית שבועיות ב. נקבעו פגישות 

 ישנו פיילוט שמתגבש, אנחנו חלק מהשיח ומהתהליך.  -חדשות בהוראה .4

 עובדים על שת"פ הדוק יותר ע"מ להעצים את התפקיד והרלוונטית שלו כלפי הסטודנטים. -קבילותנציבת  .5

בעלי התפקידים במדור  -מאבק ארצי שנוגע אלינו רק במקצוע הפיזיותרפיה -מאבק מקצועות הרפואה .6

 נמצאים בקשר יום יומי וישיר עם הסטודנטים והמחלקה למציאת פתרונות.

 

 

 לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:נושאים לטיפול 

 .22.06.2017 -העברת יעדי המדור כפי שנקבעו לגורמים הרלוונטיים עד ה .1

 .רמ"ד אקדמיה -בדיקת סטטוס נוהל בחינות על כל משמעויותיו .2

 .רמ"ד אקדמיה -תהליך שיפור איכות ההוראה תמונת מצב עדכנית ומעמיקה בנושא הבאת  .3

 

 הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:הנושאים 

 התייחסות ליעדי העל של האגודה כפי שיקבעו בוועד המנהל.

 

 בברכה,

 שמעון דיין

 אקדמיהיו"ר ועדת 

 



 

 

 : יעדי המדור כפי שאושרו בישיבה1נספח 

 כלל מדורי:

עם הסטודנטים למדור היו שלושה יעדים מדוריים ואליהם נוספו שני יעדים נוספים הנוגעים לחיזוק הקשר 

 יאות והגדלת האחריות האישית של כל סטודנט כלפי לימודיו בתחום האקדמי.רלמקצועות הב

 הערות יעד מס"ד

  חתירה לשיפור איכות ההוראה 1

  הגברת המודעות לשירותי המדור 2

  התמקצעות וחניכה מדורית 3

 יעד חדש הגברת אחריותו האישית של הסטודנט במישור האקדמי 4

 יעד חדש הגברת פעילות המדור בפקולטה למדעי הבריאות 5

 

 סיוע אקדמי:משרד 

 הערות יעד מס"ד

  בנייה, תחזוק, הכוונה וליווי וועדי הכיתות  1

  שירות לסטודנט: הנגשת מידע אקדמי, סיוע והכוונה בבעיות אקדמיות 2

3 
האוניברסיטה  חיזוק הקשר והרחבת שיתוף הפעולה של האגודה והסטודנטים עם 

 והסגל האקדמי
 

 

 משרד מילואים:

 הערות יעד מס"ד

  שיפור השירות למשרתי המילואים  1

  הוקרה למשרתי המילואים 2

  קידום ופרסום שירותי המשרד וזכויות משרתי המילואים 3

4 
הרחבת שיתוף הפעולה של האגודה עם האוניברסיטה  והסגל האקדמי לשיפור 

 משרתי המילואיםזכויותיהם של 
 יעד חדש

 

 :אקדמים זמיםמשרד מי

 הערות יעד מס"ד

  תחזוק והרחבה של בנק הבחינות והסיכומים 1

2 
קידום וחיזוק השיח והפעילות בנושא חדשנות בהוראה, בשיתוף עם גורמי מקצוע 

 בתחום, באוניברסיטה ומחוצה לה
 

  ומיתוג ספריית השאלה תוך שימור שיתוף הפעולה עם ספריית ארן תחזוק 3

 יעד מחודש ליווי קורסי השירות והרחבת ההיצע לסטודנטים 4

 


