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התחום האקדמי

שוטף

אסטרטגיפרויקטים



המחלקה האקדמית

נציגי הכיתותליווי •

(מול נציגים)טיפול בשוטף•

מתרגילם/ בעיות עם מרצים •

תוכנית לימודים•

אי עמידה בתקנון•

(יכול להיות גם פרטנית מול סטודנטים)מקרים מיוחדים •

(כולל לוח זמנים)מבחנים •

חלק בבניית התוכנית האסטרטגית•



פרויקטים אקדמיים

חוברות מבחנים•
איסוף מבחנים ומעקב•

(רכישה והבאה לועד)תיאום מול ספרות זולה •

ניהול חלוקת החוברות•

חונכות•
ריכוז רשימות חונכים וחניכים•

ראיונות לחונכים•

תיאום קבוצות וטיפול בשוטף•

צילומי קורסים•
ריכוז בקשות לצילומי קורסים ותעדוף•

אישור מול מרצים•

תיאום מול צוותי הצילום•

טיפול בבעיות וצילומים מיוחדים•



תוכנית אסטרטגית

להוביל שינויים בטווח הרחוק שיקלו על הסטודנטים  –המטרה •

להנדסה באוניברסיטת תל אביב

תוך שיתוף אגודת הסטודנטים, כלל הנושאים מובלים על ידינו בועד•

כלל המובילים בתחום האקדמי בועד הינם גם נציגי אגודה•

להציע עוד נושאים לקידוםתמידמוזמנים •

בשקפים הבאים–נושאים בחרנו להתרכז במספר ( ז"תשע)השנה •



(1)תוכנית אסטרטגית 

הגדרת מועד כניסת מרצה לכיתה–שינוי תקנון •

חייב להיות נוכח או זמין  ( או מי מטעמו)בזמן בחינה מרצה : כיום מוגדר בתקנון•

יהיו הסטודנטים הרלוונטיים  –במידה והדבר לא יתקיים . לענות על שאלות

.זכאים למועד מיוחד

ההגדרה מתקיימת גם אם מרצה נכנס לכיתה בחצי שעה האחרונה•

הגדרת סף זמן עליון–המטרה •

הגדרה בתקנון לזמן כניסה מקסימלי של שעה וחצי מתחילת  –מבחן הצלחה •

(הבחינה



(2)תוכנית אסטרטגית 

קורסים חוזרים–שכר לימוד •

כל סטודנט שני להנדסה חוזר על לפחות קורס אחד–כיום •

קורסים2כל סטודנט שלישי חוזר על לפחות •

!כל זה רק בשנה הראשונה לתואר•

הינה כמה אלפי שקלים( במיוחד הגדולים)עלויות הקורסים החוזרים •

אך במקביל בחרנו לתקוף את , נעשים מאמצים גם לצמצום כמויות הנכשלים•

הבעיה מעוד כיוון

הוזלת עלויות הקורסים החוזרים–המטרה •

50%הוזלת עלות הקורסים החוזרים בלפחות –מבחן הצלחה •



(3)תוכנית אסטרטגית 

קורסי קיץ–שכר לימוד •

סטודנטים רבים בפקולטה בוחרים לקחת קורסי קיץ על מנת לפזר את העומס •

הרב הקיים בתואר

...חלק ממנו נגרם גם מהקורסים החוזרים•

מאשר קורסים במהלך הסמסטר150%-עלויות קורסי הקיץ גבוהה בכ•

חלק מכך נגרם כתוצאה מכך שאין סבסוד של המדינה לקורסים אלה•

הוזלת עלויות קורסי הקיץ–המטרה •

הוזלת עלות קורסי הקיץ–מבחן הצלחה •

נעסק בשנה האחרונה בהתאחדות הסטודנטים•



(4)תוכנית אסטרטגית 

נכשל בגליון ציונים•

גם אם חזר על , כיום מופיעים בגליון הציונים הרשמי קורסים בהם סטודנט נכשל•

הקורס וסיים אותו בהצלחה

בעייתי בעיקר לסטודנטים המחפשים עבודה תוך כדי התואר•

מחכה לבירור המצב באוניברסיטאות אחרות•



(5)תוכנית אסטרטגית 

התראות ציונים במייל•

!שזה יכנס השנהבשעה טובה הצלחנו להביא לכך •

עומלים כעת על לקדם התראות גם על העלאת סריקת מחברות•

...לפעמים זה קורה גם כמה ימים אחרי שמזינים את הציון•

נשמח לשמוע פידבקים•



תקופת מבחנים

לאסוף ולהעביר מידע על בעיות שיש–תפקיד הנציגים •
חשוב לוודא שזה באמת רלוונטי לכלל הכיתה ולא רק לסטודנט ספציפי•

גם אם זה משהו שטיפלתם בו בעצמכם, תעדכנו אותנו•

חשוב להציף בעיות כמה שיותר מוקדם-בכל מקרה •

פונים לסטס–' נציגי שנה א•

פונים לגלעד–שאר הנציגים •

academi.vaad@eng.tau.ac.il-אנחנו זמינים תמיד ב•
ניתן להפנות סטודנטים אלינו במקרים אישיים•

mailto:academi.vaad@eng.tau.ac.il


עוד כמה דברים

קורסי אנגלית•

פתיחה של קורסים אינטרנטיים•

(מערב/ מזרח )קורסי ספורט בכלים שלובים •

אפשרות לרישום גם לסטודנטים שלקחו קורס מהמזרח•

קורסים באנגלית•

נשמח לשמוע את דעתכם. בפקולטהמהלך שמתחיל •

?מה עוד•



?שאלות


