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  .המכללה ותגובות בראודה לתלמכל ההערכה וועדת של וההמלצות הממצאי� תמצית להל�
  

  המורי� סגל .1

 בי� התקשורת את לשפר נדרש.  החו" מ� מורי� י"ע ניתני� מהמקצועות גדול חלק: וועדה
� תהליכי כגו� מודרניי� בתחומי� צעיר סגל לשכור רצוי. הפנימיי� המורי� לבי� החו" מ� המורי
  .ואנרגיה מודרניי� ייצור

 התקשורת תוגברה. פנימי הוא מהמורי� אחד לפחות אחד למעט הליבה מקצועות בכל :מכללה
 הנהלת .ההוראה מקצועות ובפיתוח המחלקה ישיבות ברמת המחלקה לבי� החו" מ� המורי� בי�

 התקני� חשבו� על חדשי� סגל חברי חמשה גויסו. חדש סגל לגיוס תקני� שני הקצתה המכללה
�  .פרישה עקב שהתפנו ותקני� הנוספי

  

�הלימודי תוכנית .2  

 וה� הלימוד במקצועות ה�", פתוחות" בעיות פתרו� ואת העצמי הלימוד את להגביר יש  :וועדה
 כ% הלימודי� תוכנית את לשפר רצוי. נמו% הזכות נקודות משקל רבי� במקצועות. במעבדה
  .נקודות יותר ע� מקצועות בפחות יועבר החומר  שאותו

 הנושא. נמש% התהלי%. פתוחות בעיות ופתרו� עצמי לימוד תגבור של בתהלי% הוחל  :מכללה
  .מוגבלת התקדמות ע� בינתיי�, במחלקה בדיו� הלימוד מקצועות משקל

  

  טכני צוות .3

  .ובמחשב במעבדות הטכני הצוות את להגדיל רצוי  :וועדה

  .הוגבר הטכני הצוות  :מכללה

  

  הסגל קידו� מסלולי .4

 להקי� מומל". מקצועיי� הישגי� על המבוסס האקדמי לסגל קידו� מסלול לפתח רצוי  :וועדה
  .הפרופסיונאלי במעמד� להתקד� הסגל חברי לעידוד מסגרת

 את הגדילה המכללה הנהלת. פרופסיונאלי בסיס על הקידו� לעניי� התייחסות אי�  :מכללה
  .הסגל חברי של למחקרי� הקצבתה

  

  :כת איכות הלימודי� בהנדסת מכונותלהער הוועדה של הכללי ח"לדו תגובה .5

יש בדו"ח הביניי� של  � הסעיפי� שה� באחריותה המלאה או החלקית של מכללת בראודה,מבי
תחומיות), ואי� ((תוכניות בי� 6(לימוד עצמי). אי� התייחסות לסעי&  5המכללה התייחסות לסעי& 

  (קריטריוני� פרופסיונאליי� לקידו� סגל). 1התייחסות לסעי& 
  

  



  :הסוקרהערכה מסכמת של 
  תוכנית הלימודי� יש בדו"ח המכללה התקדמות בכוו� הרצוי, א� כי לא מלאה.בעניי� שיפור 

  בעניי� תגבור הסגל הפנימי וחיזוק הקשר ע� המורי� מ� החו� יש בדו"ח המכללה התקדמות.
  בעניי� תשתית של סגל טכני יש התקדמות.

ת לעידוד על בסיס פרופסיונאלי, והקמת מסגרחברי סגל בעניי� פיתוח קריטריוני� לקידו� 
קידו� כזה, אי� התקדמות. ג� בהתחשב בעובדה שנושא זה הוא כלל ארצי, אי� בדו"ח המכללה 

  עדות לניסיו� לתרו� לפתרו� הבעיה.
  

מומל� להמשי� ולייש� את המלצות ועדת ההערכה ע� תשומת לב נאותה לשני נושאי�: עיבוי 
ופיתוח מערכת קידו� סגל על  סגל המורי� הפנימיי� בתחומי� מודרניי� של הנדסת המכונות

  בסיס הישגי� פרופסיונאליי� לאו דווקא מחקריי�.
  

  

  

  

  

  

  

 


