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   מסקנות והמלצות – 5פרק 

  

  כללי .1

והיא רואה בחיוב , הוועדה התרשמה כי רמתן של תכניות הלימודים במדעי המחשב טובה מאד

הוועדה התרשמה לחיוב מהמודעות . שהמוסד מנהיג בתואר השנירב את בחינת הכשירות 

הגבוהה הקיימת במוסד למתן שירות טוב לסטודנט ברמה האדמיניסטרטיבית וברמה 

בכך שמענה לפניות סטודנטים ניתן על ידי המזכירויות , בין היתר, הדבר מתבטא. האקדמית

הוועדה . רים ובודקי תרגיליםבמהלך כל שעות היום ובהענות ההנהלה לבקשות להוספת תגבו

בכלל זה עידוד נסיעה , התרשמה מתמיכת ההנהלה במחקר שמקיימים חברי הסגל במכללה

מתן אפשרות לקנות זמן הוראה על סמך מענקי מחקר ומתן תוספות שכר על סמך גיוס , לכנסים

נות קיימת שביעות רצון של הסטודנטים והמתרגלים מהענות המוסד לבקשות ומזמי. מענקים

  . וחברי הסגל הביעו שביעות רצון מיחס ההנהלה ומהאווירה הבינאישית הטובה, המרצים

נראה כי המוסד הפיק תועלת מהערכת האיכות העצמית שביצע וכי בכוונתו ליישם מסקנות 

המוסד הקים וועדת קבע שתפקידה לטפל בנושאים שהמוסד איתר , לראייה. שהפיק בעקבותיה

  . תהליך ההערכה העצמית והוועדה מברכת על כךכטעוני טיפול בעקבות 

  

  מסקנות הוועדה והמלצותיה .2

ס ויעדיהם"מטרות המכללה וביה   .א  

הרמה האקדמית גבוהה .  נראה כי המוסד משיג רבות ממטרותיו בתואר הראשון- מסקנה

ובוגרי התואר הראשון הוכיחו את יכולתם להשתלב בתכניות לתארים מתקדמים במוסדות 

נראה כי ההכשרה לתעשיה אינה מלאה ובכך אין משום מילוי מטרות , עם זאתיחד . אחרים

  . המוסד

מחקרי חדש במוסד ולו שלושה בוגרים בלבד ולפיכך לא ניתן בשלב זה לבחון - התואר השני הלא

  . הוועדה בטוחה כי המוסד יעשה זאת, עם זאת. את עמידת המוסד במטרותיו

 פן ההכשרה לעבודה בתעשיה מפורטת בסעיף  המלצה הנוגעת לחיזוק-המלצה ויישום 

  ".תכניות הלימודים"

  

 אקדמי -המבנה האירגוני   .ב  

 הוועדה התרשמה כי העדרה של פונקציית דיקן סטודנטים הוכיחה עצמה כנכונה - מסקנה

עוד התרשמה הוועדה כי המבנה התקציבי הריכוזי . לפחות בגודל המוסד כפי שהוא היום, במוסד

    .במוסד הנו יעיל
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תכניות הלימודים   .ג  

תואר ראשון

   -מסקנות 

" מערכות הפעלה"היקפו של הקורס , יחד עם זאת. ההתרשמות היא כי תכנית הלימודים טובה

הבחינה בו אינה בודקת את רמת הידיעות של הסטודנטים וכך לא מתקיימת במסגרתו , קטן מדי

חסר בתכנית קורס ,  בנוסף.מוצע לחזק את הקשר עם התעשיה, ככלל. הכשרה טובה לתעשיה

  . המהווה בסיס חשוב ללימודי התואר השני, במודלים תאורטיים

).  גנטיקה(תכנית הלימודים הכוללת חטיבה בביואינפורמטיקה מציגה זווית ייחודית של הנושא 

בהשוואה (החטיבה מעניקה הכשרה טובה בביואינפורמטיקה למרות משך הלימודים הקצר 

לם התרשמות הוועדה היא שחסר בתכנית קורס בפיזיקה ולפיכך היא או, )לאוניברסיטאות

  . מספיק, מציעה שוועדת תכניות הלימודים תוודא שהיקף לימודי מדעי המחשב בחטיבה

  . הוועדה התרשמה שוועדת תכניות הלימודים אינה נפגשת בתדירות גבוהה מספיק

 למקצועיותם של בודקי הוועדה התרשמה שקיימת שאלה בנוגע, באשר לבדיקת התרגילים

  .התרגילים

תואר שני

  -מסקנות 

הוועדה ממליצה לשמור על הפרדה בין . הוועדה התרשמה לחיוב מתכנית הלימודים לתואר שני

  . קורסי התואר השני לבין קורסי התואר הראשון

   

  - המלצות

.קיום מפגשים סדירים של ועדת תכניות הלימודים .1 

יש להקפיד שבחינת הקורס תבחן את הסטודנטים ". המערכות הפעל"הרחבת היקף הקורס  .2

  . על ידע התחום

.חיזוק הקשר עם התעשיה והעמקת ההכשרה המעשית של הסטודנטים .3 

.יש להוסיף קורס במודלים תאורטיים .4 

.יש להוסיף קורס פיזיקה לחטיבה בביואינפורמטיקה .5 

ף לימודי מדעי  על ועדת תכניות הלימודים לוודא כי היק- ואינפורמטיקהבחטיבה בבי .6

  .הנו מספיק המחשב בחטיבה

.הקפדה בבחירת בודקי התרגילים והכשרתם כראוי .7 

לתואר השני יהיו מקורסים ייחודיים ) ז"נ( מתכנית הלימודים 50%יש לוודא שלפחות  .8

  .בהם יכללו סמינרים ופרוייקטים, לתארים גבוהים

   -יישום 

.  תחילת יישום מיידית– 1המלצה  .1 

  .ח"ל תשס" תחילת שנה עד– 2-6המלצות  .2

.ח"ל תשס"תחילת שנהמ באופן מיידי ולא יאוחר – 7המלצה  .3 

  .ט"ל תשס" עד תחילת שנה– 8המלצה  .4
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  ומחקר סגל ההוראה  .ד 

   - המסקנ

אולם אחוז חברי הסגל שתחום התמחותם הוא מדעי המחשב , ס מספק"מספר חברי הסגל בביה

  . מהווה רק שליש

ועל ידי כך , מתחום מדעי המחשב כי כל המועמדים הבאים  לחברי סגל יהיו יש להקפיד -ההמלצ

    .יגדל אחוז בעלי תואר שלישי מהתחום מבין חברי הסגל

   .  מיידי–יישום 

  

הוראה ולמידה   .ה  

 הוועדה התרשמה כי יש צורך בשיפור אתר האינטרנט של המכללה ובכלל זה יצירת - מסקנה

  .אתרי קורסים

  .תר האינטרנט של המכללה ויצירת אתרי קורסים שיפור א- המלצה

  .  ההמלצה אינה מחייבת ויישומה נתון לשיקול דעת המוסד-יישום 

  

סטודנטים  .ו  

   -מסקנות 

   .רמת הסטודנטים המתקבלים בתואר הראשון גבוהה

, קיימים הבדלים באיכות הסטודנטים המתקבלים ללימודיםבתואר השני הוועדה התרשמה ש

נציגי המוסד ציינו שהבדל זה מסביר את אחוזי הנשירה הגבוהים בתכנית . ודבין מחזורי הלימ

  ).  20%מעל (ד "ל תשס"בשנה

ס משוב על "במיוחד אין לביה. ס למדעי המחשב אינו מקיים קשר עם בוגריו"ביה –בוגרים

  . השתלבות הבוגרים בתעשיה

   - המלצות

יש , בין היתר. שני ולטפל בהםעל המכללה לאתר את הגורמים לנשירת סטודנטים בתואר ה .1

 . לבדוק את הקשר בין תנאי הקבלה לבין סיום לימודים

יש לפתח מנגנונים למעקב אחר בוגרי החוג למדעי המחשב בהמשך דרכם האקדמית  .2

  .והמקצועית לשם קבלת משוב על הצלחת החוג בחינוכם

   .בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדויישומן ההמלצות מחייבות  -יישום 

  

  תשתיות פיזיות   .ז 

    -מסקנות 

ס למדעי המחשב מתאימות במידה סבירה להוראת סטודנטים " תשתיות המחשוב בביה- מחשוב

  . הדבר מתבטא בעיקר בכיתות לימוד מצוידות ובכיתות מחשב ייעודיות. לתואר ראשון ושני

אבטחת  של כמו כן הרמה. רשת התקשורת מיושנת ואין בבנין רשת תקשורת אלחוטית, עם זאת

  . המידע נמוכה

  3  
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ס קיים אוסף חלקי ביותר של מאגרי מידע אלקטרוניים בתחומי מדעי " בספריית ביה-  ספרייה

  . המחשב

   -המלצות 

 יש לשפר את רשת התקשורת לפחות על ידי החלפת הרכזות במתגים שיוכלו לשמש גם בבניין .1

 . החדש

.יש לשפר את רמת אבטחת המידע .2 

 GB RAM . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה1 .3 מלי של  מיני יש לשקול זיכרון 

  . אינן מחייבות ויישומן בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדההמלצות -יישום 
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   סיכום – 6פרק 

  

טובה יפו היא - א"ס למדעי המחשב במכללה האקדמית ת"ההתרשמות הכללית של הוועדה מביה

 שונה בדרגת דחיפות, לבצע מספר שינויים נדרשים ס"וביההמכללה האקדמית , יחד עם זאת. מאד

  :לסיכום.  לעיל5שפורטה בפרק 

  

  תחילת יישום מיידית

.קיום מפגשים סדירים של ועדת תכניות הלימודים .1 

כך שאחוז בעלי , מתחום מדעי המחשבלהקפיד כי כל המועמדים הבאים לחברי סגל יהיו  יש .2

    .יגדל תואר שלישי מהתחום מבין חברי הסגל

  

  ח"ל תשס"תחילת שנהמאופן מיידי ולא יאוחר יישום ב

  .הקפדה בבחירת בודקי התרגילים והכשרתם כראוי

  

ח"ל תשס"יישום עד תחילת שנה

יש להקפיד שבחינת הקורס תבחן את הסטודנטים ". מערכות הפעלה"הרחבת היקף הקורס  .1

  . על ידע התחום

.חיזוק הקשר עם התעשיה והעמקת ההכשרה המעשית של הסטודנטים .2 

. אל תכנית הלימודים קורס במודלים תאורטייםהוספת .3 

.חטיבה בביואינפורמטיקהאל תכנית הלימודים הכוללת  קורס פיזיקה הוספת .4 

ביואינפורמטיקה ב על ועדת תכניות הלימודים לוודא כי היקף לימודי מדעי המחשב בחטיבה .5

 .הנו מספיק
  

ט"ל תשס"יישום עד תחילת שנה

לתואר השני יהיו מקורסים ייחודיים לתארים ) ז"נ(ת הלימודים  מתכני50%יש לוודא שלפחות 

  .בהם יכללו סמינרים ופרוייקטים, גבוהים

  

  יישומן בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד שהמלצות מחייבות 

יש , בין היתר. על המכללה לאתר את הגורמים לנשירת סטודנטים בתואר השני ולטפל בהם .1

 . בין סיום לימודיםלבדוק את הקשר בין תנאי הקבלה ל

פיתוח מנגנונים למעקב אחר בוגרי החוג למדעי המחשב בהמשך דרכם האקדמית והמקצועית  .2

 .לשם קבלת משוב על הצלחת החוג בחינוכם
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  המלצות לא מחייבות

.שיפור אתר האינטרנט של המכללה ויצירת אתרי קורסים .1 

 יוכלו לשמש גם בבניין רשת התקשורת לפחות על ידי החלפת הרכזות במתגים ששיפור .2

 . החדש

.שיפור רמת אבטחת המידע .3 

GB RAM הקצאת זיכרון  מינימלי של    לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה1 .4

  

  

  

  :על החתום
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