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   אוניברסיטאות ומכללות

    . להביא באופן דחוף לשיפור היחס בין מספר המרצים למספר הסטודנטים .1

את הטיפול בבקשות חדשות להקמת תוכניות ללימודי תואר ראשון בהנדסת ) למשך שלוש שנים(פיא להק .2

  בקשות שהוקמו להן ועדות מקצועיות יטופלו בהתאם לקריטריונים. חשמל ואלקטרוניקה בכל המוסדות

    . החדשים במסמך זה

). מחלקה(סת תכנה בגוף אחד הנדסת מחשבים והנד, לפעול לאיחוד התכניות בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה .3

    . הוא מדלל משאבי ההוראה ומגביל את בחירת התלמידים במסלולי התמחות, הפיצול הקיים היום אינו ראוי

המציין את המיקום היחסי של ממוצע ציוניהם ביחס , לספק לבוגרי המכללות והאוניברסיטאות מסמך רשמי .4

  .לציוני המחזור שלהם

    מכללות

בהנדסת חשמל ) שלוש שנים(יא הקמת תכניות לימודים חדשות לתואר שני בתקופה הקרובה להקפ .1

 .בקשות שהוקמו להן ועדות מקצועיות יטופלו בהתאם לקריטריונים החדשים במסמך זה. ואלקטרוניקה

 חות הפרטניים של הוועדה להערכת איכות לימודי הנדסת חשמל"בהתאם להמלצות בדו(על המכללות  .2

. תוך שאיפה לתיאום עם צרכי התעשייה, למצוא כיוון ייחודי בו יתרכזו לימודי התואר הראשון) ואלקטרוניקה

 .ריכוז משאבים והצטיינות בכיוון הנבחר יגרמו למשיכת תלמידים מכל הארץ השואפים להתמחות בכיוון זה

הסף נמוך מידי והחריגות ממנו . ותלהעלות את סף הקבלה לתכניות בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכלל .3

טיב ההוראה ורמת המהנדס המסיים הם בעלי מתאם גבוה לנתוני . רבות) קבלת חריגים בתירוצים שונים(

 .הקבלה של התלמידים

יש להתבסס על , יש להרחיב את הסגל הטכני התומך במעבדות. לשפר את כל הקשור למעבדות ההוראה .4

ויש להציע מעבדת הוראה מתקדמת בכל מסלול ) הנהוג בבתי ספר להנדסאיםמעבר לזה (ציוד מתקדם 

 .התמחות שמוצע

 .לעודד את חברי הסגל המגישים וזוכים במענקי מחקר תחרותיים .5

 7-8אלא אם כן יהיו בתוכנית לפחות , לא לאשר הסמכה קבועה למתן תואר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה .6

 . בתחום התמחות מסוים2-3וביניהם לפחות , מלאהחברי סגל במשרה 

 . במסגרת תכניות הלימודים במכללות) מתמטיקה ופיסקה(להקדיש זמן נוסף ללימודי המדעים הבסיסיים  .7

  לשקול לאפשר לסטודנטים ללמוד את המדעים הבסיסיים באוניברסיטה הפתוחה כדי לאפשר למעוניינים .8

 .ות לאוניברסיטאותמעבר מהמכלל, בכך

בנוסף למיזוג בין תכניות שונות בתוך המכללות , לשקול מיזוג בין תכניות המתקיימות במכללות שונות .9

 .פנימה

    .חות" ומאמרים טכניים אלקטרוניים ודוe-booksליזום הקמת מסגרת שתאפשר למכללות לרכוש  .10

  

   כללי

יום דיונים וגיבוש המלצות בדבר דרכים לטיפול בבעיות הכלליות שהוזכרו ג לצורך ק" של המל להפעיל צוותי חשיבה

אשר משותפות לתחומים רבים , ח הכללי של הוועדה להערכת איכות לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה"בדו

והפער בין המשכורות בתעשייה למשכורות ) IP(קניין רוחני , צמצום תקציבים, "בריחת מוחות"באקדמיה כגון 

   .דמיהבאק

 


