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 ה האקדמית נתניהמכללה – מדעי המחשב תחוםדוח הוועדה להערכת איכות 
 

  

    והמלצותמסקנות – 5פרק 

  כללי .1

הוועדה מברכת את המכללה האקדמית נתניה על ביצוע הערכה עצמית אמיתית שהביאה 

הוועדה מברכת את המוסד על שיתוף  .ס החל כבר ליישם"להסקת מסקנות אשר את חלקן ביה

בפני ) פרט לנושאים בעלי אופי אישי(ערכה עצמית ועל גילוי רב הדוח הסטודנטים בתהליך הה

  . הסטודנטים

והאישי היחס הטוב הוועדה התרשמה מהקשר הטוב שקיים בין הסטודנטים לבין חברי הסגל ומ

משבחת את המוסד על הפרואקטיביות שהוא נוקט בכל  הוועדה. הסטודנטיםשל ההנהלה כלפי 

סטודנטים עם -ובכלל זה מפגשים תקופתיים של ועדת סגל, טיםהנוגע לקבלת משוב מהסטודנ

הסטודנטים  .פגישות של הדיקן עם כיתות הלימוד ורצון כן לפתור בעיות, נציגי הסטודנטים

,  מהכלים המעשיים שקיבלו ומרמת סגל ההוראה בכל הדרגות,הביעו שביעות רצון מהלימודים

מספקת לסטודנטים תשתיות לימוד מצויינות ההנהלה . החל מהמרצים וכלה בבודקי התרגילים

   . הסגלומהסטודנטים מתיגבור אקדמי המגיעות ת בחיוב לבקשות ניונע

על רמת באופן ברור תנאי הקבלה הנמוכים לתכנית הלימודים משפיעים , יחד עם זאת

ולמעשה איננה , מספקתה ס נותן לסטודנטים המתקשים אינ" ונראה שהתמיכה שביה,הלימודים

ס למדעי "לא יוכל המוסד לקדם את ביה, הוועדה סבורה שבמצב דברים זה . לנושאה פתרוןמהוו

  . להגשים את חזונו להיות מוסד ברמה אוניברסיטאיתהמחשב ובוודאי שלא יוכל 

  

  מסקנות הוועדה והמלצותיה .2

 הםס ויעדי"ביה, המוסד מטרות  .א  

   – מסקנות

, להעניק בעתיד תארים מתקדמיםהמבקש , מתוך תפיסתו את עצמו כמוסד אוניברסיטאי

 ).לרבות מחקר (המוסד אכן מעניק לסגל תנאים הדומים במידה רבה לתנאי סגל באוניברסיטה

 וההשקעה בעלי תודעת שירות גבוהה מאודאכן הגורמים במכללה הם הוועדה מצאה כי 

נית המוסד לא מצליח להגשים את מטרתו לקיים תכ, יחד עם זאת .ינתילימוד מצוהבתשתיות 

 בין היתר ,הקושי להגשים את המטרה נובע.  במדעי המחשב ברמה גבוההלימודים איכותית

 וחוסר יכולתו של המוסד לגשר על פער הידע של ס"ביה לסף הקבלה הנמוךמ ,)ואולי בעיקר(

הוועדה , אילו רמת הבוגר היתה ראויה( הסטודנטים ולהעמיד בוגרים בעלי רמת ידע ראוייה

תכניות לימודים כיצד ניתן לקיים ה רואה נהוועדה אינ, במצב זה ).תיה בנושאהיתה מסירה טענו

יצוין כי נשיא המכללה הבהיר במהלך . ס למדעי המחשב"ביהלתארים מתקדמים במסגרת 

הביקור שאין בכוונתו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני אלא לאחר שהמוסד יצבור עוצמה 

  . ברמת התואר הראשון

נושאים מדגישה   לתואר הראשון במדעי המחשבהתכניתס כי "וסד וביהבאשר להצהרת המ

 אולם פרויקטים אלה הם ,משלב פרויקטים עם התעשייהאכן המוסד  מצאה הוועדה כי ישומיים

   .  בלבדקורסי בחירה
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 האמצעים הננקטים למימוש החזון לערוך בחינה מחודשת של ס"וביהעל המוסד  – המלצה

הרמה הנוכחית של הלימודים חברי הוועדה סבורים ש. עי המחשבוהמטרות של התכנית במד

  . להשיג את המטרות והיעדים שנקבעוס"לביה ת לא מאפשרלתואר ראשון במדעי המחשב

  .ח"ל תשס"שנה ועד תחילת בהקדם האפשרי – יישום

  

 ותנאי הקבלה תכנית הלימודים  .ב  

   -  מסקנות

  הנלמדת במכללה אינה גבוהה מספיקתכנית הלימודיםהרמה האקדמית של הוועדה התרשמה ש

רמת הקורסים הוועדה מצאה כי . לתכניתהנמוכים תנאי הקבלה הסיבה לכך טמונה בולהערכתה 

ובשנה וחצי האחרונות נעשה מאמץ עיקבי לכך המוסד והחוג מודעים (התאורטיים נמוכה 

אינה כוללת  נמוכה ותכנית הלימודיםבחלק מהקורסים רמת הבחינות , )להעלאת רמת הקורסים

 הוועדה סבורה כי הבוגרים אינם בעלי רמת ידע ראויה בסיום .לימוד עצמי ברמה מספקת

וספת ה כדוגמת, לתמיכה בסטודנטים עושה מאמצים רבים ההנהלהניכר כי . הלימודים

סיוע ואיטי בקצב הוראה ,  תוספת בודקים,הגדלת היקפי משרה של מתרגלים, יםתירגול

אישור תכנית הלימודים : לדוגמא( לימודים בהצלחה נועד לאפשר סיוםשמינהלתי לסטודנטים 

ס "הוועדה התרשמה כי על אף ההשקעה הרבה של ביה. )חיוב נוכחות בשיעורים, י יועץ"ע

ס אינו מספיק "י ביה"הסיוע הלימודי הניתן עבקידום הסטודנטים ובמתן עזרה למתקשים 

הפער הקיים בין יכולות וידע הסטודנטים בעת להתגבר על לעמוד באתגר ו  אינו מצליחהמוסדו

אחוז גבוה  בחוג, בנוסף לכך. הכניסה למערכת האקדמית לבין דרישות הידע בסיום הלימודים

 כי הסיבה חוששת הוועדה .משפיע באופן ישיר וברור על רמת הלימודיםהשל סטודנטים חלשים 

  . הלימודיםה הירודה שלרמ ההיא נמוך יחסית ס"ביהאחוז הנשירה בלכך ש

 אחוז הבוגרים שעובדים במקצוע נמוך מאוד והצלחת בוגרי, בהתאם לנתונים שהעביר המוסד

  . טרם הוכחההממשיכים לתארים מתקדמים במדעי המחשב במוסדות אחרים המוסד 

   – המלצות

ולהקטין באופן משמעותי את אחוז ,  להעלות את סף הקבלה למדעי המחשב נדרשהמוסד .1

  .םהסטודנטים החלשי

 הדבר צריך . בפרטאת רמת הקורסים התאורטייםו המוסד נדרש להעלות את רמת הלימודים .2

 .לבוא לידי ביטוי גם ברמת הבחינות בקורסים השונים ובעיקר בקורסי החובה

,  טובים פחותאם הפעולות הנעשות למתן סיוע לסטודנטים בעלי נתוני פתיחההלבחון יש  .3

  .נעשות במידה מספקת, רסיםכדוגמת תוספות תירגולים ופיצול קו

בהם ילמדו גם ערכים של חשיבה , קורס הכנה לסטודנטים בעלי נתוני כניסה נמוכיםהעברת  .4

  .  מתמטית

ס והוא "אשר אותו ידגיש ביה, ס למדעי המחשב"הוועדה ממליצה למוסד למצוא ייחוד לביה .5

בצורה טובה יותר  ויסייע לו להתחרות  למדעי המחשב במוסדות אחריםס"יבדיל אותו מבתיה

  . המציעים לימודים לתואר ראשון במדעי המחשבבאזור המרכז במוסדות האחרים 
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   – יישום

  . ח"ל תשס"והחל בהרשמה לשנה באופן מיידי – 4 – 1המלצות  .1

  .יש לראותה כהמלצה לא מחייבת – 5המלצה  .2

  

  הוראה ולמידה  .ג 

ווים למידה עצמית והם חסרי הסטודנטים בתכנית אינם ח, כפי שציינו נציגי המוסד – מסקנה

 מוסד להשכלה גבוהה צריך לטפח בקרב הסטודנטים למידה עצמית כחלק .הרגלי למידה עצמית

  . מההכשרה האקדמית

 על המוסד למצוא את האיזון הנכון בין תמיכה בסטודנטים לבין עידודם ללימוד – המלצה

  .ים מסר בדבר חשיבות ההשקעה בלימוד לסטודנטיםיש להעביר. עצמי

  .ח"ל תשס" תחילת שנהעד – יישום

  

סטודנטים  .ד  

  . הנושא נדון במסגרת תכנית הלימודים– תנאי הקבלה

    - בוגרים 

אולם כחלק מתהליך הערכת האיכות , אינו מקיים מעקב מספיק אחר בוגריו המוסד – מסקנה

  .ר על קשר שוטף עם בוגריוו לשמלהערךהחל 

  .למעקב אחר בוגרי החוג למדעי המחשבלפתח מערך ו  להמשיךעל המכללה -  המלצה

  .י המוסד"בהתאם ללוח זמנים שייקבע עההמלצה מחייבת ויישומה  – יישום

  

  תשתיות פיזיות   .ה 

 תשתיות המחשוב בבית הספר למדעי המחשב במכללה האקדמית נתניה הינן – מסקנה

ימוד הדבר מתבטא בעיקר בכיתות ל. מתקדמות ומתאימות להוראת סטודנטים לתואר ראשון

  . בספריית המכללה קיים יחס טוב של ספרי לימוד לסטודנט. וכיתות מחשב מצוידות היטב

 צפיפות עקבחברי הסגל אינם סבירים חלק מתנאי הישיבה הפיזיים של הוועדה מצאה כי 

נשיא  ,עם זאת. הוועדה סבורה כי הדבר אינו ראוי ופוגע בפעילותם של חברי הסגל. במשרדים

ס למדעי המחשב והמתמטיקה יעמדו משרדים נוספים החל "שות ביהעדכן שלרהמכללה 

  . 2006בפברואר 

   –ותהמלצ

GB RAM יש לשקול זיכרון  מינימלי של   . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה1 .1

.יש להעמיד לרשות הסגל משרדים ראויים ולפתור את בעיית הצפיפות .2 

   – יישום

  . בתהמלצה לא מחייכ יש לראותה – 1המלצה  .1

הצהרת ל ובהתאםי המוסד " ללוח זמנים שייקבע עבהתאם, ההמלצה מחייבת – 2המלצה  .2

  . הנשיא בביקור
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   סיכום – 6פרק 

  כללי

ביניהן , הוועדה מתרשמת כי לתכנית במדעי המחשב במכללה האקדמית נתניה יש עוצמות שונות

  . לקוח ותשתיות מצוינותסטודנט כשל המודעות גבוהה , קשר בינאישי טוב בין הסטודנטים לסגל

הוועדה התרשמה כי בשלב זה המוסד אינו מצליח לממש . לצידן קיימות חולשות משמועתיות, אולם

 שהוצבובחינה מחודשת של האמצעים הננקטים למימוש החזון והמטרות את חזונו וכי עליו לערוך 

תנאי מת החזון את כקושי עיקרי בהגשהוועדה רואה . תכנית במדעי המחשבה עבור המוסד ועבור

קושי המוסד להעניק לסטודנטים את התמיכה הנדרשת רמת תכנית הלימודים ו, הקבלה הנמוכים

להלן סיכום השינויים . 5פורטו בפרק אשר  נדרש לבצע שינויים מהותיים המוסד. לשם קידומם

  :הנדרשים ומועד יישומם

  :ח"ל תשס"החל בהרשמה לשנה

  .קטנה משמעותית של אחוז הסטודנטים החלשיםוה, העלאת סף הקבלה למדעי המחשב .1

  . העלאת רמת הלימודים ובפרט את רמת הקורסים התאורטיים .2

  . מספיקות, לבחון אם הפעולות הנעשות למתן סיוע לסטודנטים בעלי נתוני פתיחה טובים פחות .3

  .  העברת קורס הכנה לסטודנטים בעלי נתוני כניסה נמוכים .4

  : ח"ל תשס" שנהעד תחילתיישום 

עריכת בחינה מחודשת של האמצעים הננקטים למימוש החזון והמטרות שהציבו המוסד  .5

  .ס ביחס לתכנית במדעי המחשב"וביה

  .עידוד הסטודנטים ללימוד עצמי .6

  :י המוסד"בהתאם ללוח זמנים שייקבע עהמלצות מחייבות אשר יישומן 

  . מערך למעקב אחר בוגרי החוג למדעי המחשבהמשך פיתוח .7

.רשות הסגל משרדים ראויים ולפתור את בעיית הצפיפותיש להעמיד ל .8 

  :המלצות שאינן מחייבות

אשר יסייע לו להתחרות בצורה טובה יותר במוסדות , ס למדעי המחשב"מציאת ייחוד לביה .9

 . המציעים לימודים לתואר ראשון במדעי המחשבבאזור מרכז הארץ האחרים 

GB RAM זיכרון  מינימלי של   .משמשות לפיתוח תוכנה לעמדות סטודנטים ה1 .10

  

  :על החתום
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