
 

 

28/10/2018 

  #5 מס' אקדמיהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .משרד מזכ"לב 28/10/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:00זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 .שרון אנקר ,בן שלום, אדם לב ארי, אבי מרציאנו ערן חברי הוועדה:

 

 משקיפים:

 רמ"ד אקדמיה - בירנבאוםמשי 

 כהן דןחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 נועה מילשטיין

 דיונים

 זיגיהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

הוועדה הסכימה  .שאמור לעלות בתקופה הקרובה ,נעשה מעבר על האתר המחודש של זיגיתוכן הדיון: 

 .שהמבנה החדש שלו יעזור יותר לסטודנט ושנעשתה השקעה רבה על ידי ערן ונועה באתר

 

 שביתת הסגל הזוטרהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

על שביתת הסגל היה מקום לשאלות נוספות לאחר ישיבת המליאה שעדיין לא נשאלו או שלא נענו תוכן הדיון: 

 בדגש על הפגיעה של הסטודנטים כתוצאה מהשביתה. ,הזוטר והיחס של מדור אקדמיה לשביתה

 

 

 אופן הענקת התואר בבן גוריוןהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

מכיוון שנוהל זה  ,היה הסכמה כוללת שלא נדרש טיפול בגלימות לכל הערב -לשניים נחלקהדיון תוכן הדיון: 

הוועדה הסכימה על כך שנדרש טיפול של  .יהיה יקר יחסית לאוניברסיטה ולא קיים באוניברסיטאות אחרות

בתוך  תהיה ישתנה: המטרה היא שתעודת התואר תחולקהתואר  שאופן קבלתמדור אקדמיה על מנת 

 עם סמל האוניברסיטה ולא בשמרדף.ובד )פולדר( מכליוןיג

 

 ערך בכיתה פרוייקט דיון עלהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי



 

 

הועלה שהרעיון המקורי של טקס הענקת  .את תוכנית העבודה של ערך בכיתה ראש המדור הציגהתוכן הדיון: 

תן כבוד לשיתוף פעולה בין יפרס מרצה מעורר השראה ידחה בשנה ובמקומו יהיה אירוע ללא הטקס אירוע זה י

 סטודנטים לבין מרצים על מנת לשפר את איכות ההוראה

 

 

 דיון על סיכום תקופת בחינותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

הועדה תומכת בצורה שבה הדוח  אל הועדה. את דוח סיכום תקופת בחינות הציגה ראש המדורתוכן הדיון: 

הוצג לוועדה שקיימות בחינות נוספות שמתאפיינות באחוז נכשלים גבוהה אך הם לא נחשבים חריגים  .נכתב

 .( או שהם טופלו60%)חריג במדעי הטבע הוא מעל 

 

 לישיבות הבאות
 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 

 

 בברכה,

 שלום-ערן בן

 אקדמיהיו"ר ועדת 


