
 

 

9/8/2018 

  #4 מס' אקדמיהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .משרד מזכ"לב 6/8/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 24:15זמן סיום:  21:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 , אדם לב ארי, אבי מרציאנו.בן שלום, נועה מילשטיין ערן חברי הוועדה:

 משקיפים:

 רמ"ד אקדמיה - משי בירנבאום

 גל דורוןחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 שרון אנקר

 דיונים

 דיון על סיכום תקופת בחינותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 םהוועדילא כל . יו"ר הועדה העיר כי החריגיםהעלתה בקצרה את המבחנים רמ"ד אקדמיה תוכן הדיון: 

 .מעדכנים את המדור לגבי המבחנים החריגים ושקיים חוסר בהנדסת תקשורת

 

 ואישור תוכנית העבודה לשנת העבודה הבאהדיון הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

קיים התרחבות של משרד  טרום הפגישה. העבודה לשנת העבודה הבאה הועבר מידע על תוכניתתוכן הדיון: 

 .מיזמים אקדמיים תוך כדי שמירה על סיוע אקדמי ומילואים כפי שהם היו עד היום

 הועדה העלתה את השינויים הבאים:

העתקות על מנת את נושא הנדרש להדגיש  -ערבים בכניסה לאוניברסיטהסטודנטים  בחניכה של .1

 ערבים שעולים לוועדת משמעתסטודנטים האת כמות השנוכל להקטין 

למשל אם לא נגשת  -של כל מחלקה הספציפייםמכירות את הדגשים  רכזות הסיועלוודא בחפיפה ש .2

 0/700לקורס 

 לסטודנט₪  3להעלות ל -מענק ערבי מחלקה .3

 תרגום נהלי הבחינות לערבית ולאנגלית .4

אז לקראת יה מבחן חריג בסמסטר ב' למשל אם ה -מעבר על סיכום תקופת מבחנים של שנה קודמת .5

 סמסטר ב' המדור נדרש להזהיר את הועד

 לחשוף את תקנון מילואים בעיתון הצ'ופצ'יק .6

 נדרש לבדוק איך זה עובד במחלקה .קיים כבר בביולוגיה 4נאמן מילואים ביעד  .7

 



 

 

 

 הצעות החלטה
 

 שהועלו בוועדה אישור תוכנית העבודה לשנת תשע"ח כולל השיוניים: הנושא

 מאשרת את תוכנית העבודהפעם בשנה ועדת אקדמיה  :רקע

 ראה למעלה בפרק דיונים: הדיון בוועדה

 לשנת העבודה תשע"ח כפי שהוחלט  בדיון תוכנית העבודהועדת אקדמיה החליטה על  :נוסח ההצעה

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

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

 ]הערות מיוחדות בקצרה[ : הערות

 לישיבות הבאות
 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 זיגימילואים, 

 

 

 בברכה,

 שלום-ערן בן

 אקדמיהיו"ר ועדת 


