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  #7 מס' אקדמיהועדת סיכום ישיבת 

 משרד מזכ"לב                                    6/1/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 00:30זמן סיום:                                                      21:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 .נועה מילשטייןו שלוםבן  ערן, דיין שמעון חברי הוועדה:

 רמ"ד אקדמיה -סלומי ביטון

 משקיפים:

 -- :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 --חבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 וליאור רביד. מליק והנא

 הישיבהעיקרי 

  נושאים לדיון:

 פתיחת הישיבה ללא ביקורת .1

 פתיחת הישיבה ללא ביקורת הנושא: 

 
 ועדת אקדמיה מאשרת פתיחת הישיבה ללא חבר ועד ביקורת נוסח ההצעה: 

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

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

   הערות:

 א.מ.ל
 

 

 עדכוני יו"ר אקדמיה .1

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

 ישיבה אחרונה לקדנציה. חשוב שהרצף יישמר. .1

 עדכוני רמ"ד אקדמיה  .2

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

 אמורים לקבל את הנוהל להתייחסות לפני שיעילה לועדה המרכזת.  -נוהל הבחינות .1

מזה כחודש מתקיימת קבלת קהל במדעי הבריאות של משרד מילואים  -נגישות המשרד בפקולטה למדעי הבריאות .2

 לא מגיעים סטודנטים. לצערנו על אף הפירסומים

 14/1יתקיים ביום ראשון  – יריד סיכומים .3

 מרכז בנג'יס והיחידה לקידום הוראה. בשיתוף עם 22-23.3.18יתקיים בתאריכים  -האקתון .4

 בנושאים שונים ומגוונים. סטודנטים מראיינים מרצים -יוזמה סטודנטיאלית שפרשנו עליה את חסותינו  -קאסט-פוד .5

 .כפי שרצינו וציפינוזה לא ימת האוני' לעניין במגוון דרכים. לצערנו ם על חיזוק הקשרים ורתעובדי -סקרי הוראה .6

 



 

 

 מוכנות המדור לתקופת המבחנים. .2

 .התקיים השנה פעם ראשונה גם במכינהנוכחות גדולה,  -היה מוצלח מאוד -לועדי שנה א'  ערב תקנון .א

ורק סטודנטים של האוני'  21:45שבועות הספרייה תהיה פתוחה עד  5ולמשך  14.1-מה -ספריית אר"ן .ב

יורשו להיכנס אליה. לאחר פרק זמן זה, ובהתאם לנוכחות הסטודנטים בשעות הלילה, תשקל הארכת 

 עד סוף מועדי ב'. 21:45פעילות הספריה ל

 לטובת כלל הסטודנטים. 24/7פתוחות  נסגרו כיתות לימוד נוספות באוני' שיהיו -כיתות לימוד נוספות .ג

 ייצא השבוע. -מבחנים 'קמפיין דגשים לתק .ד

יתוקצב  -בזמן תק' המבחנים, כלל המדור עובד במשרה מלאה ועל כן -תוספת שעות למדור אקדמיה .ה

 בהתאם.

בת' המבחנים, יתקיימו פגישות שבועיות  2החל משבוע  -פגישות שבועיות עם המזכירות האקדמית .ו

 אקדמיה ומנהלת סיוע אקדמי עם בע"ת במזכירות האקדמית. בין רמ"ד 

הרכזות וועדי  –השיקה מערכת פניות ממוחשבת לכל קורסי השירות להנדסה  -המחלקה למתמטיקה .ז

 הכיתות מכינים עצמם לשימוש במערכת.

 ייצא החוצה. במהלך תקופת מבחנים תתקיים דלת אקדמית בה משרד סיוע אקדמי .ח

 

 :2017על שיפור איכות ההוראה' עדכון המסמך ל'מאבק  .3

 שנים. יועבר לועדה הבאה. 3-הועדה תיקפה את המסמך שנכתב לפני כ

 

 "רכז מיזמים אקדמיים"-"רכז בחינות וסיכומים" ו -שינוי שם התקן .4

 הנושא: 

 שינוי השם

 נוסח ההצעה: 

"ועדת אקדמיה מאשרת את שינוי השם מרכז בחינות וסיכומים לרכז 

 מיזמים אקדמיים"

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

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

   הערות:

לישיבה זו לא נשלח זימון בזמן, כפי שמחייב התקנון ולכן החלטה זו מהווה המלצה בלבד ותובא לשולחנה של הועדה  .א
 החדשה.

הרחבת תחומי העיסוק של הרכזים וגמישות  הבקשה לשינוי השם התקבלה מרמ"ד אקדמיה שביקשה לשנותו לצורך .ב
 ניהולית.

 

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

--- 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

-- 

 

 בברכה,

 שמעון דיין

 אקדמיהיו"ר ועדת 


