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  הטכניון-דוח הוועדה להערכת איכות תחום מדעי המחשב 
 

  

   מסקנות והמלצות – 5פרק 

  
  כללי .1

הדבר ניכר . בטכניון קיימת מסורת של ביצוע הערכת איכות תקפותית בכל אחת מהפקולטות

  .למדעי המחשב ובא לידי ביטוי בבחינה תמידית של המתרחש בתוך הפקולטהבפקולטה 

הוועדה התרשמה כי תכניות הלימודים במדעי המחשב המתקיימות בפקולטה הינן ברמה 

בפקולטה ניתן יחס טוב לסטודנטים והם מרגישים שהמרצים והמתרגלים . גבוהה ביותר

המעניקה תמיכה אקדמית , הסטודנטהוועדה התרשמה מפעילות היחידה לקידום . זמינים

תשתיות ההוראה והמחקר טובות . ונפשית לסטודנטים ומצאה שהסטודנטים מסתייעים בה

  .  נערכת עבודה יישומית רבה וחשובה, הוועדה התרשמה כי לצד העבודה התאורטית. מאוד

  
  

  מסקנות הוועדה והמלצותיה .2

מטרות הפקולטה וייעדיה  .א  

.  עומדת במטרות וביעדים שהציבה לעצמה אין ספק כי הפקולטה– מסקנה

 

   אקדמי-מבנה אירגוני   .ב 

   – מסקנות

  .הוועדה התרשמה בחיוב מכך שבמועצת הפקולטה חברים נציגים מפקולטות אחרות

בפקולטות להנדסת חשמל ולהנדסת תעשיה וניהול מתקיימות תכניות מקבילות לתכניות 

הוועדה מוטרדת . י בדגשים בתכניותכאשר קיים שונ, המתקיימות בפקולטה למדעי המחשב

הוועדה . מכפילות זו ומיכולת התחרות של הפקולטה למדעי המחשב בכל הנוגע לגיוס סגל

  . שכן מספר התקנים של הפקולטה למדעי המחשב מוגבל, התרשמה שקיימת בעיה בנושא

כדי לאגם משאבים ולאפשר ,  על הנהלת הטכניון לדאוג למניעת הכפילויות–המלצה 

  . קולטה למדעי המחשב להתפתח כנדרש בכל הנוגע לגיוס חברי סגללפ

  .  ההמלצה מחייבת ויישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד-יישום 

  

תכניות הלימודים   .ג  

תכנית הלימודים לתואר ראשון

   –מסקנות 

אין ספק כי תכנית הלימודים במדעי המחשב בטכניון הינה ברמה גבוהה , כפי שצויין לעיל

  :הוועדה התרשמה כי קיימים מספר תחומים הטעונים שיפור, יחד עם זאת. תרביו

הוועדה התרשמה כי יש צורך להטמיע את מושג ההוכחה המתמטית בשלב מוקדם יותר  .1

הוועדה התרשמה שקיימת חוסר שביעות רצון במחלקה מרמת לימודי . של הלימודים

בשיתוף הפקולטה , ולטהיוזמת הפק. י הפקולטה למתמטיקה"המתמטיקה הניתנים ע

כנראה , י ההנהלה"להעמקת קורסי המתמטיקה נענתה בשלילה ע, להנדסת חשמל
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בשל קשיים תקציביים חלה פגיעה בנושא בדיקת . בדיקת התרגילים אינה אופטימלית .2

מתאפשרת הגשת בדיקות ידניות אקראיות ו, נערכות בדיקות אוטומטיות. התרגילים

הוועדה התרשמה שהן חברי הסגל והן . תרגילים בזוגות גם בקורסים תאורטיים

  . הסטודנטים חשים שצורת בדיקה זו פוגעת בלמידה וביכולת לבצע הערכה ראויה שלה

סטודנטים רשאים לחזור על קורסי יסוד גם במהלך שנות , י מדיניות הטכניון"עפ .3

י הסטודנטים מתוך רצון לשפר את "הדבר נעשה ע. לימודים מתקדמות בתואר הראשון

הוועדה רואה . והיקפה של התופעה נרחב למדי, ציוניהם למרות שעברו את הבחינה

ערכי /ברמה העקרונית המסר החינוכי, ראשית: בעייתיות במדיניות זו במספר מישורים

ים סטודנט, שנית. אחר הציונים הגבוהים אינו נכון" ריצה"המוקנה לסטודנטים ב

מצויים , משנים מתקדמות הלומדים באותה כיתה עם סטודנטים משנים בסיסיות

והדבר גורר לעתים פגיעה בהוראה ובלמידה של , ביתרון על הסטודנטים הצעירים יותר

שכן הדרישות שמציבים הסטודנטים הוותיקים באותם קורסים , הסטודנטים הצעירים

יש בציון , במצב זה, שלישית. עיריםגבוהות ואינן תואמות את צרכי הסטודנטים הצ

הוועדה שמחה לשמוע מראשי הטכניון כי הם מסכימים . הסופי בתואר משום הטעיה

  .והיא מקווה שהוא יטופל בהתאם, שהנושא בעייתי

בפקולטה לא קיים מנגנון מוסדר לפיקוח על כך שתכני הסילבוס בקורסים השונים  .4

 .הפיקוח נעשה באופן לא רשמי. נלמדים
  ר שניתוא

אולם אפשרות סיום ,  בעקרון הפקולטה אינה מקיימת לימודים לתואר לא מחקרי– מסקנה

הוועדה מבקשת לציין כי בהתאם למדיניות . לימודים במסלול זה מתאפשרת במקרים נדירים

 .אף היא רואה את ייעודן העיקרי של התכניות לתואר שני באוניברסיטאות כמחקריות, המוסד

  .ציונים בתואר השני גבוה יחסיתממוצע ה, כמו כן

  

  -המלצות ללימודי התואר הראשון

 פתרון לבעיית ההכשרה המתמטית לשביעות רצון הפקולטה כך שתתאים לנדרש מציאת .1

 .ובכלל זה העמקת לימוד מושג ההוכחה, בתכנית מדעי המחשב

רת  הסטודנטים לאפשרויות לימוד קורסי מתמטיקה נוספים על קורסי החובה במסגחשיפת .2

 . התכניות

.  מדיניות בדיקת התרגילים ולתת משוב מלא ואמיתי בקורסים בהם נדרש משוב זהבחינת .3 

ולהגביל את פרק הזמן שבו יתאפשר , על הטכניון לשנות את מדיניות החזרה על הקורסים .4

 .לסטודנט לחזור על קורס יסוד
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 .  מנגנון לפיקוח על הוראת תכני הסילבוסיםהסדרת .5
  

  

   –יישום 

  .ח"ל תשס" עד תחילת שנה– 2,3,5ות המלצ .1

  . בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדןת ויישומו מחייבות ההמלצ–1,4המלצות  .2

  

  -המלצות ללימודי התואר השני

 מתכנית הלימודים 50%יש לוודא שלפחות בכדי להבטיח פיזור סביר של הציונים בתואר השני 

  .בהם יכללו סמינרים ופרוייקטים, והיםלתואר השני יהיו מקורסים ייחודיים לתארים גב) ז"נ(

   –יישום 

  .ח"ל תשס" שנהעד תחילת

  

  מחקר  .ד 

 הוועדה התרשמה מהתמיכה הכלכלית שמעניק הטכניון לעידוד חברי סגל צעירים -  מסקנה

הוועדה . ל ומהסיוע הניתן להם באמצעות חשיפתם לקרנות מחקר"להשתתף בכנסים בחו

, יחד עם זאת. שניתנת להם תמיכה מקצועית ראויההתרשמה שחברי הסגל הצעירים מרגישים 

  .י איש סגל ותיק"לא קיים מנגנון מוסדר לליווי איש סגל צעיר ע

 לשקול בניית מסגרת ליווי מסודרת לחברי סגל צעירים שאינם קשורים למעבדה או –המלצה 

  . כאלה החוקרים תחום ייחודי בפקולטה

  .  ההמלצה אינה מחייבת–יישום 

 

ידההוראה ולמ  .ה  

   – מסקנות

אולם מתמקד בשלב זה בחברי הסגל החדשים , המוסד מקיים מהלכים לשיפור איכות ההוראה

  . הוועדה התרשמה שההכנה שהם מקבלים אינה מספקת. ובמתרגלים

גם הטכניון נתקל בקושי לחייב חברי סגל בכיר להשתתף בסדנאות , בדומה למוסדות אחרים

  . לשיפור ההוראה

נושא זה אינו בעל , הוועדה התרשמה כי למרות הצהרות המוסד בדבר חשיבות איכות ההוראה

למעשה לחברי הסגל הצעירים מועבר המסר לפיו . משקל רב בהחלטות על מינוי או קידום סגל

  . אלא צריכה שלא לבלוט לרעה, איכות ההוראה אינה צריכה להיות טובה

אולם זהות המרצים אינה מפורסמת בפקולטה , ניםהמוסד והפקולטה מכירים במרצים מצטיי

  .ובכך הם אינם זוכים להכרה לה הם ראויים

אולם , הוועדה מבקשת לציין שהטכניון אמנם מטפל בשנים האחרונות בנושא איכות ההוראה

להעביר מסר עקבי בנוגע , היא בדעה כי על הנהלת הטכניון ללכת עוד כברת דרך בנושא זה
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, אשר תכלול,  על הטכניון לגבש תכנית רב שנתית לשיפור איכות ההוראה של הסגל–המלצה

  :את הנושאים הבאים, בין היתר

  . העמקת ההכשרה הניתנת לחברי סגל חדשים ולמתרגלים .1

להשתתף בסדנאות , הזוכים להערכות לא טובות, ל ותיקיםמציאת מנגנון לחיוב אנשי סג .2

  . להערכת איכות הוראה

  .כתמריץ להמשך הצטיינות, פרסום שמות המרצים המצטיינים בפקולטה .3

   –יישום 

  . יש להתחיל ביישום באופן מיידי

  
סטודנטים  .ו  

   –מסקנות 

  .  במוסד אין תקנון אתיקה לגבי מכלול היחסים שבין מורה ותלמיד- כללי

 רבים מהסטודנטים בתארים המתקדמים הם בוגרי המוסד ולהערכת הוועדה יש מקום -  קבלה

כדי להנות מהיתרונות שמציעה , לקליטת אחוז גבוה יותר של סטודנטים ממוסדות אחרים

  .ההטרוגניות שבהמצאם של סטודנטים ממוסדות אקדמיים שונים

בנוסף לסיבות , להערכת הוועדה.  אחוז נשירת הסטודנטים בפקולטה נמוך במיוחד- נשירה

אחת הסיבות לנשירה המועטה טמונה במסורת הטכניונית , י המוסד כמונעות נשירה"שצויינו ע

, חברי הוועדה סבורים שמסורת זו בעייתית. לפיה סטודנט שהחל לימודיו בהכרח יסיימם

  . י גורמים פנימיים בפקולטה"וביקורת בנושא נשמעה גם ע

ינו מקיים קשר שיטתי אם הבוגרים אלא נסמך על משוב מזדמן מהבוגרים  המוסד א–בוגרים 

  . ומהתעשייה

   –המלצות 

. גיבוש תקנון אתיקה לגבי מכלול היחסים בין מרצה וסטודנט .1 

.בחינת מדיניות המוסד הנוגעת לנשירת סטודנטים וביצוע שינויים במידת הצורך .2 

.ארים המתקדמיםלשקול את היתרונות בקבלת בוגרי מוסדות אחרים לת .3 

 מנגנונים למעקב אחר בוגרי הפקולטה למדעי המחשב בהמשך דרכם המקצועית פיתוח .4

  .והאקדמית לשם קבלת משוב מסודר על הצלחת החוג בחינוכם

   –יישום 

  .  ההמלצות אינן מחייבות–2,3המלצות  .1

  .  ההמלצות מחייבות ויישומן בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד– 1,4המלצות  .2
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  תיות פיזיות תש  .ז 

תשתיות המחשוב בפקולטה הינן . הפקולטה למדעי המחשב ממוקמת בבניין חדש וייעודי

כל התשתיות הדרושות מצויות . מתקדמות ומתאימות להוראת סטודנטים בשלוש רמות תואר

קיימת חוות מחשבים גדולה לתרגול ומעבדות , כיתות הלימוד מצוידות היטב. בבניין הפקולטה

הוועדה התרשמה כי בסיס התקציב למחשוב הנו , יחד עם זאת. ראה ומחקרמתקדמות להו

  .  נמוך מדי ואינו עונה על הצרכים

אוסף מאגרי המידע האלקטרוניים .  למדעי המחשבתבבניין הפקולטה נמצאת ספרייה ייעודי

  . הינו מקיף

   -המלצות 

.  שנים הנמצאים בשימוש הסטודנטים5-6רצוי לשדרג מחשבים בני  .1 

 GB RAM . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה1 .2 קול זיכרון לש מינימלי של 

  .  ההמלצות אינן מחייבות–יישום 
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   סיכום – 6פרק 

  

, יחד עם זאת. ביותרההתרשמות הכללית של הוועדה מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון טובה 

.  לעיל5שפורטה בפרק בדרגת דחיפות שונה , הטכניון והפקולטה נדרשים לבצע מספר שינויים

  :לסיכום

  

  יישום מיידי 

, בין היתר, אשר תכלול, על הטכניון לגבש תכנית רב שנתית לשיפור איכות ההוראה של הסגל .1

  :את הנושאים הבאים

  . העמקת ההכשרה הניתנת לחברי סגל חדשים ולמתרגלים  .א 

ות להערכת להשתתף בסדנא, הזוכים להערכות לא טובות, מנגנון לחיוב אנשי סגל ותיקים  .ב 

  . איכות הוראה

  .כתמריץ להמשך הצטיינות, פרסום שמות המרצים המצטיינים בפקולטה  .ג 

  

  ח"ל תשס"עד תחילת שנהיישום 

חשיפת הסטודנטים לאפשרויות לימוד קורסי מתמטיקה נוספים על קורסי החובה במסגרת  .1

 . התכניות

. הם נדרש משוב זהבחינת מדיניות בדיקת התרגילים ומתן משוב מלא ואמיתי בקורסים ב .2 

. הסדרת מנגנון לפיקוח על הוראת תכני הסילבוסים .3 

לתואר השני יהיו מקורסים ייחודיים לתארים ) ז"נ( מתכנית הלימודים 50%לוודא שלפחות  .4

  .בהם יכללו סמינרים ופרוייקטים, גבוהים

   

  המלצות מחייבות שיישומן בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד 

וג למניעת כפילויות בדמות תכניות מקבילות לתכניות מדעי המחשב על הנהלת הטכניון לדא .1

זאת כדי לאגם , המתקיימות בפקולטות להנדסת חשמל ובפקולטה להנדסת תעשיה וניהול

 . משאבים ולאפשר לפקולטה למדעי המחשב להתפתח כנדרש בכל הנוגע לגיוס חברי סגל

קולטה כך שתתאים לנדרש מציאת פתרון לבעיית ההכשרה המתמטית לשביעות רצון הפ .2

 .ובכלל זה העמקת לימוד מושג ההוכחה, בתכנית מדעי המחשב

על הטכניון לשנות את מדיניות החזרה על הקורסים ולהגביל את פרק הזמן שבו יתאפשר  .3

 .לסטודנט לחזור על קורס יסוד

. גיבוש תקנון אתיקה לגבי מכלול היחסים בין מרצה וסטודנט .4 

חר בוגרי הפקולטה למדעי המחשב בהמשך דרכם המקצועית פיתוח מנגנונים למעקב א .5

  .והאקדמית לשם קבלת משוב מסודר על הצלחת החוג בחינוכם
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  הטכניון-דוח הוועדה להערכת איכות תחום מדעי המחשב 
 

המלצות שאינן מחייבות 

לשקול בניית מסגרת ליווי מסודרת לחברי סגל צעירים שאינם קשורים למעבדה או כאלה  .1

  . החוקרים תחום ייחודי בפקולטה

.ת לנשירת סטודנטים וביצוע שינויים במידת הצורךבחינת מדיניות המוסד הנוגע .2 

.לשקול את היתרונות בקבלת בוגרי מוסדות אחרים לתארים המתקדמים .3 

.  שנים הנמצאים בשימוש הסטודנטים5-6שידרוג מחשבים בני  .4 

GB RAM . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה1 .5  הקצאת זיכרון  מינימלי של 
  

  

  

  

  :על החתום
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