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  המועצה להשכלה גבוהה,  האגף להערכת איכות והבטחתה–  אפרתי תמר מעגן' הגב   :אל

  גוריון בנגב- אוניברסיטת בן,  המחלקה להנדסת מכונות–מרדכי פרל ' פרופ: מאת
  
  

  ,נכבדי
  

  "טכניון בתמכונוה  איכות לימודי הנדסתג להערכת" המלצות ועדת המליישום"ח בדבר "דוהחוות דעת על :הנדון
  

  

  כללי .א

ח הערכת איכות לימודי הנדסת המכונות בטכניון "ג דו" הגישה ועדת הערכה בינלאומית של המל2008 אוגוסטב .1

 ).'נספח א(וזאת במסגרת כל הפקולטות והמחלקות להנדסת מכונות בארץ 

כשאר המוסדות , תבקש הטכניוןשבעקבותיו נ) 'נספח ב(ג " במליאת המלח הוועדה"דיון בדו התקיים 2009בינואר  .2

ח וועדת ההערכה "ח מפורט ביחס ליישום ההמלצות המופיעות בדו"א דו"תשע'  להגיש עד לסוף סמסטר א,שבוקרו

  . דלעיל

 ).'נספח ג (2011ג בחודש מאי "ח הטכניון המתייחס לביצוע המלצות וועדת ההערכה הוגש למל"דו .3

 : במועצה להשכלה גבוהה להערכת איכות והבטחתה על ידי האגף נתבקשתי,ח הטכניון"בעקבות הגשת דו .4

 של הוועדה להערכת איכות לימודי הנדסת המכונות בטכניון  לאור ההמלצות הפרטניות ח"לבחון את הדו  .א

 .הוועדההמלצות  בו יושמו אופןה חוות דעת על לכתוב  .ב

  

    מטרת המסמך .ב

  ג להערכת איכות לימודי " וועדת המלח"בדוהמפורטות ההמלצות בר יישום בדח הטכניון " מטרת מסמך זה לנתח את דו   

  ות י הסדר הכרונולוגי של המלצות וועדת ההערכה המפורט על פיבוצעח הטכניון "דוניתוח  .הנדסת המכונות בטכניון     

  ).'  בנספח א9-10עמודים (ח " הסכום של הדובפרק     

  

  ח הטכניון"ניתוח דו. ג

  החל בפסקה , וועדת ההערכה מופיעות עשר המלצות מקיפות המפורטות בעשר פסקאות נפרדות  בעמודים דלעילח "    בדו

  :להלן ניתוח תשובות הטכניון לעשר ההמלצות. )9' עמ(    השנייה של פרק הסכום 

  

  גיבוש תכנית אסטרטגית .1

  תוך שנה תכנית הסגל הבכיר יגבשו ת מכונות יחד עם כל חברי ה כי דיקן הפקולטה להנדסהמליצהועדה       

  .גית לפקולטהאסטרט      

  קר י ובע, כי נתקיימו בפקולטה דיונים מהותיים בנושאים הקשורים בעתיד הפקולטה הטכניון עולה תשובת      מתוך

  .אובל  בעתידאמורים להיקלטשאלו  בשנים האחרונות ו בפקולטה      נקבעו מאפייניהם של חברי סגל חדשים שנקלטו
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  גיבושה  אין בכךיחד עם זאת .  שדיונים אלו חיוניים ותורמים תרומה ממשית להמשך פיתוחה של הפקולטה, אין ספק     

   מסמך כתוב שלשהפקולטה תכיןמן הראוי ,  לפיכך.של תכנית אסטרטגית במובן שוועדת ההערכה התכוונה אליו      

  , האקדמייםמרכיבים מקיפה ולכלול בתוכה את כל הצריכה להיות תכנית זאת . מפורטתהאסטרטגית התכנית ה       

     מחקר וגיבוים בסגל אקדמי קביעת פתוח תחומי:  כגוןברוריםוהמנהלתיים לרבות סדרי עדיפויות  התשתיתיים      

  וח תשתיות פתשדרוג ו, הזוטר קביעת מדיניות באשר לפתוח הסגל , פתוח תכניות לימודים חדשות, חקרובתשתיות מ      

   למעבדות הסטודנטים ולמעבדות המחקרומנהלי בסגל טכני גבוי הולם ו חוות מחשביםלימוד לרבות מעבדות ו      

  .דומהוכ      

  במטרה   הידון גם מול הנהלת הטכניון תכנית זאת לאחר אשורה במועצת הפקולטה להנדסת מכונות צריכה ל      

   על התכנית לכלל מנגנון של בקרה על ,לבסוף.  התכניתטיח את מחויבותה לביצועלהשיג את תמיכת ההנהלה ולהב      

  קיומה של תכנית אסטרטגית מגובשת תקטין במידה רבה שינויים אקראיים . ביצוע התכנית ועל עדכונה מדי פעם      

  . ובטכניון ככללמקריים ומחילופים תדירים בבעלי תפקידי המפתח בפקולטה בפרט" צרכי שעה"הנובעים מ      

  

   נוספות ותכניות בינתחומיותרפואית-מסלול משותף להנדסת מכונות והנדסה ביו .2

 וכן להרחיב את   רפואית-משותף להנדסת מכונות והנסה ביולזרז הקמת מסלול  המליצה וועדת ההערכה

  .לימודי התואר הראשון תוך שתוף פעולה עם פקולטות אחרות בטכניון תכנית

   תוך שתוף מכאניקה וכן מרכז מצוינות בנושא- שובת הטכניון עולה כי הפקולטה הקימה מגמה ראשית בביו    מתוך ת

   רפואה -  וועדת ההערכה ראתה בהקמת מסלול בביו.רפואית והפקולטה לרפואה-     פעולה עם הפקולטה להנדסה ביו

  : ם במספר נושאים מהותייםחסרים פרטי , בתשובת הטכניוןעל אף המידע הרב המופיע. י    נושא מרכז

  ?שבה" ביו" בדגש על חלק המכאניקה-ביו לגמהתכנית הלימודים במהי  .                א

  ? למעט שני חברי הסגל המוזכרים"ביו"מי מלמד את מקצועות ה.                 ב

  ? כמה סטודנטים לומדים במגמה ביחס לשאר המסלולים בפקולטה.  ג               

  ?האם המגמה החדשה משתקפת גם בתכניות לימודי התארים הגבוהים לרבות בקורסים ובמחקר.                ד

  

            ך יצירת תכניות בינתחומיות אין בתשובת הטכניון כל התייחסות לשיתופי פעולה נוספים עם פקולטות לצור    

  " בקלות"תכניות הלימוד כך שסטודנטים יוכלו לבחור אחרות ואין התייחסות להמלצת וועדת ההערכה להגמשת     

  .קורסים מפקולטות אחרות    

  

 לימוד עצמי .3

   .את שימת הדגש על לימוד עצמי  הקיימת בפקולטה ציינה לשבח וועדת ההערכה    

  :ח הטכניון מציין שלוש התפתחויות חיוביות נוספות שחלו בנושא זה"דו    

  .וד עצמי ביחידים ובקבוצות אשר ימוקם בבנין החדש של הפקולטההקמתו של מרכז חדש ללימ  .א

 .המיועד לעבודה עצמית ברמה גבוהה" פרויקט מחקר"אשורו ופתיחתו של קורס חדש   .ב

 .הקמת מרכז פרויקטים פקולטי  .ג
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 הגדלת מספר הדוקטורנטים .4

  טים בפקולטה ולהבטיח להם תמיכה  משמעותי את מספר הדוקטורנ באופןלהגדיל המליצה וועדת ההערכה      

  .נאותה       כספית

   מודגשת תשובת הטכניוןב)  ח" בדו5' עמ( דוקטורנטים 53ח וועדת הערכה היו בפקולטה "      בשעת כתיבת דו

  .ומפורטים המאמצים השונים שנעשים להגדלת מספר הדוקטורנטים      חשיבותו של הנושא בעיני הפקולטה

  ן לגבי מספר הדוקטורנטים כיום או כל הערכה לגבי מספרם בעתיד הנראה לעין לאור הפעילויות שעושה      אין כל  נתו

  .     הפקולטה

  . אך לא ברור עד כמה שפור זה משמעותי,     באשר למלגות לדוקטורנטים נראה כי יש שפור

 

 הגדלת הסגל הבכיר וגיוונו המגדרי .5

   36 את מספר חברי הסגל הבכיר בפקולטה שעמד על  40 -פחות ל להגדיל ל המליצה וועדת ההערכה      

  קשה הוועדה כי הפקולטה תשים דגש מיוחד על קליטתן של י ב כן כמו.ביקור הוועדה בפקולטהת       בע

  .בין מגדרי בקרב הסגלה      חברות סגל לשיפור האיזון 

  בשני הכוונים כאחד הסגל הבכיר   את מספר חברי הסגל  עושה מאמצים להגדיל  הטכניון עולה כי הפקולטהח"מדו      

  למרות הפרטים הרבים הנוגעים לגיוסם של חברי סגל חדשים בשנים . ככלל ואת מספר חברות הסגל בתוכו בפרט      

  : אין בתשובת הטכניון מענה ברור לשאלות העיקריות הנובעות מהמלצות וועדת ההערכה,האחרונות      

  ?גדל או קטן? מספר חברי הסגל בפקולטה השתנה האם  .א

 ?האם נקלטו חברות סגל חדשות והאם אחוז חברות הסגל מכלל חברי הסגל עלה  .ב

  

  נספחיםי מורים"ריבוי הוראה ע .6

  , נספחים מורים  מההוראה בפקולטה מתבצע על ידי50%שקרוב להביע את דאגתה מן העובדה  וועדת ההערכה            

  .וח הארוך על איכות ועקביות ההוראה לסטודנטיםובר העלול לפגוע בט ד           

   את המצב החליטה הפקולטה שכל מקצועות החובה ומקצועות החובה במגמות , ולו חלקית,            במטרה לשפר

  כמו כן . ח"החלטה זאת יושמה כמעט במלואה לדברי הדו. י חברי סגל בכירים פנימיים"            השונות יינתנו רק ע

  ח כי בספירת חברי הסגל החיצוניים נספרו גם חברי סגל בגמלאות שהם בעצם חלק בלתי נפרד "            מציין הדו

  .            מהפקולטה

  :כלומר, בנושא" יבשים"            בתשובת הטכניון חסרים הנתונים ה

  ?י חברי הסגל הפנימיים"מה אחוז הקורסים הניתנים ע  .א

 ?י חברי הסגל הגמלאים"מה אחוז הקורסים הניתנים ע  .ב

 ?י מורים נספחים"מה אחוז הקורסים הניתנים ע  .ג

  

 רמת המחקר הגבוהה של חברי הסגל הבכיר .7

     המפרסמים  של חברי הסגל הבכיר של הפקולטההמצוינת רמת המחקר וועדת ההערכה ציינה לשבח את           

  . והמצטיינים בחינוכם של הדוקטורנטים, המדעייםבמיטב התקופונים           

   מסכימה לקביעה זאת וממשיכה במאמצים להעלות עוד יותר את רמת  הטכניון עולה כי הפקולטהח"   מדו  

  .     המחקר
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 מצוקת התקציב השוטף .8

   תקציב מצאת במצוקה הפקולטה נ, יםים גדולכי למרות שהטכניון מקצה כספים לפרויקט וועדת ההערכה ציינה      

    .ההוראה ומונע ממנה לשדרג את מעבדותכראוי וכנדרש מורים נספחים שוטף שאינו מאפשר לה לממן       

  .הוועדה המליצה כי בתוך שנתיים תדאג ההנהלה לתקציב שוטף נאות      

הטכניון כי חל שיפור ח "למרות זאת מציין דו. במצוקה תקציבית מתמדתין יעדבתשובתה מודה הפקולטה כי היא 

ח משאלה לקבלת "מביע הדו,  זאתיחד עם. מסוים ביחס להעסקת מורים נספחים וכי שודרגו מספר מעבדות הוראה

  . גיוס אמיתי של נספחיםושיאפשרבעתיד תקציבים ייחודיים 

ך להשלמת דרהציב השוטף של הפקולטה וכי ח הטכניון נראה כי עד כה ניתן פתרון חלקי בלבד למצוקת התק"מדו

  . עדיין ארוכההמלצת וועדת ההערכה

  

 הקטנת כפילויות בשירותים שונים .9

לאחד  כדוגמא הציעה הוועדה. המליצה להנהלת הטכניון להקטין עלויות על ידי מניעת כפילויותוועדת ההערכה 

  .מספר ספריות פקולטיות לספריה אחת

  .שא בידי ההנהלה ולא הפקולטהצוין רק כי הנו. ח הטכניון התייחסות לנושא זה"אין בדו

  

 אילוצים תקציביים ביישום המלצות וועדת ההערכה .10

  יחד עם . ציינה כי היא ערה לעובדה שהמערכת פועלת תחת אילוצים תקציביים חיצוניים וועדת ההערכה      

  פקולטה י פעולה מתאימה של הטכניון וה"ציינה הוועדה שמרבית המלצותיה ניתנות ליישום ע      זאת 

  .ותלהנדסת מכונ      

  ח הטכניון נראה כי חלק משמעותי מן הפעילויות שננקטו ביישום "     אף כי אין התייחסות ישירה לנושא בדו

 .ח הוועדה נעשה ברוח המלצה זאת"     דו

  

     סכום.ד

  רכת איכות לימודי הנדסת ג להע"יישום המלצות ועדת המל "ח " ניתן לסכם את דו,    על בסיס הניתוח המפורט דלעיל

  : כך"המכונות בטכניון    

  

  :שלוש מתוך המלצות וועדת ההערכה יושמו במלואן. א  

 , )3' סעיף ג (לימוד עצמי •

 ,)7' סעיף ג (רמת המחקר הגבוהה של חברי הסגל הבכיר •

 ).10' סעיף ג (אילוצים תקציביים ביישום המלצות וועדת ההערכה •

  

  :וצע יישום חלקי של המלצות וועדת ההערכהבארבעה נושאים ב. ב  

 ,)'סעיף ג ( נוספותרפואית ותכניות בינתחומיות -מסלול משותף להנדסת מכונות והנדסה ביו •

 ,)5' סעיף ג (הגדלת הסגל הבכיר וגיוונו המגדרי •

 ).8' סעיף ג (מצוקת התקציב השוטףו)  6' סעיף ג (י מורים נספחים"הוראה ע ריבוי  •
  

  נושאים המופיעים בסעיפים אלו -    בסעיפים אלו נדרשת השלמת מידע כפי שפורטה לעיל והתייחסות לתתי       

  .  ושאליהם לא הייתה התייחסות        
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  : בשלושה נושאים לא יושמו כלל המלצות וועדת ההערכה למעט שינויים מזעריים. ג  

 ,)1'סעיף ג (גיבוש תכנית אסטרטגית •

 , )4' סעיף ג (קטורנטיםהגדלת מספר הדו •

 ).9' סעיף ג (הקטנת כפילויות בשירותים שונים •

 

  , בכבוד רב

  

  

  

 מרדכי פרל' פרופ

 

  

 

 

  

  


