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  #7 מס' אקדמיהועדת סיכום ישיבת 

 משרד מזכ"לב                                    8/11/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:59זמן סיום:                                                      20:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 ., נועה מילשטיין. מהדי חסן וערן בן דוד הגיעו באיחוררביד ליאור, שלוםבן  ערן ,, דיין שמעון חברי הוועדה:

 רמ"ד אקדמיה -סלומי ביטון

 משקיפים:

  .מועצהחבר  -גל מאיר :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 גל דורוןחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 חו"ל. -מליק והנא

 עיקרי הישיבה

  נושאים לדיון:

 עדכוני יו"ר אקדמיה .1

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון:  עדכוני יו"ר אקדמיההנושא: 

 פוש אחרון כהכנה לשנה הבאה.מצפה מכולם לתת  -חוזרים לשגרה. נשארו חודשיים לקדנציה הנוכחית .1

 עדכוני רמ"ד אקדמיה  .2

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון:  עדכוני רמ"ד אקדמיה הנושא: 

ימי אוריינטציה בהם השתתפו רכזות המדור, גייסו ועדים ונתנו  50-לאורך הקיץ התקיימו כ -הכנות לפתיחת שנה .1

 המדור.לסטודנטים סקירה על 

 22.11.17יתקיים ב -ערב ועדים .2

 מילואים: .3

 של מתנות פתיחת שנה למציגים אישורים מתאימים. מאוחרת מתקיימת חלוקה .א

 עבודה אינטנסיבית על נוהל הבחינות. .ב

 מיזמים אקדמיים:  .4

 גיה.שנים ברפואה עבור סטודנטים לביולו 4-השבוע נפתח קורס של 'רפואה בנשמה' כהכנה למבחן הידע למסלול של ה .א

 ' עם מרכז בנג'י ליזמות. 2018בשבוע הבא עתידה להתקיים פגישת התנעה לקראת 'אקתון  .ב

 כל החומריםתאריכים אך התאריך השני התבטל בגלל ש 2הוחלט לעשות אותו בתחילת שנה. נקבעו  -יריד סיכומים .5

 היריד היה מוצלח מאוד! -נגמרו

 פקולטות השונות. היה טקס מכובד.מרצים וחוקרים מה 30-נבחרו כ -טקס מרצים מצטיינים .6

 התקיימה פגישה עם נציגי סטודנטים מאוני' בליטא, רצו לראות איך האגודה ומדור אקדמיה עובדים. .7

התקיימה פגישה עם רמ"ח מתמטיקה החדש בו הועלו הפערים והטענות כלפי המחלקה שעלו מטעם הסטודנטים. ניכר כי  .8

 ישנה הבנה הדדית ורצון לעזור ולשנות. 

 המע' חוותה בעיות טכנולוגיות בתק' האחרונה. הנושא מטופל ונמצא בראש סדר העדיפויות. -מע' בחינות וסיכומים .9

 

 



 

 

 

 נוהל הבחינות. 3

 מ יו"ר ועדהמינוי מ"הנושא: 

 

 נוסח ההצעה: 

 אשרת לסגור את הישיבה לישיבה חסויה.מועדת אקדמיה  .1

והעומדת בראשו לדון ולקיים מנחה את מדור אקדמיה  ועדת אקדמיה .2

מו"מ עם גורמי האוניברסיטה על סמך הדיון שהתבצע בישיבה והנק' 

 שהועלו בו.

 ---נמנעים:  ---קולות נגד:  לשתי ההצבעות פה אחד קולות בעד:

 ☒נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  התקבלהדין ההצבעה: 

   הערות:

 שעות. 3 -קיימת הקלטה לדיון .1

התקיים דיון בנוגע לנוהל הבחינות הקיים וזה המוצע ע"י המזכירות האקדמית. בנוסף, אושרו ותועדפו הסעיפים  .2

 למו"מ אל מול המזכירות האקדמית אותם המדור הציע )על סמך ועדי כיתות וחברי המועצה(

 

  .חסויים דונוהסעיפים שנ

 

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

 .רמ"ד אקדמיה -תהליך שיפור איכות ההוראה מצב עדכנית ומעמיקה בנושא תמונת   .1

 .ד אקדמיהרמ"-המסמך המרכז את המבחנים החריגים לפי בקשת הועדה.הצגת  .2

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 . 2014-מ והיעדים המטרות מסמך ענוןיר -'ההוראה איכות שיפור' .1

 תוכנית העבודה של מדור אקדמיה.הנושאים ב תעדוף .2

 

 בברכה,

 שמעון דיין

 אקדמיהיו"ר ועדת 


