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Uג "ח המל"שום דוידעת מומחה בדבר י תגובת הפקולטה להנדסת מכונות לחוות

 
1 .Uאסטרטגית תכנית גיבוש 

תכנית להלן (אשר הגישה מסקנות בכל תחומי הפעילות של הפקולטה , בתשובתנו נאמר במפורש כי הוקמה ועדה

. אשר נדונו ואושרו במועצת הפקולטה, )אסטרטגית

2 .Uנוספות בינתחומיות ותכניות רפואית-ביו והנדסה מכונות משותף להנדסת מסלול 

. תכנית הלימודים המלאה של המסלול נמצאת בקטלוג הטכניון ובאתר הפקולטה •

ים כמי שפתחו מקצועות שני חברי הסגל מוזכר. מכניקהחברי סגל העוסקים בביו- 21התשובה הזכירה  •

UחדשיםU  .

וחורגות מהמקובל בועדת    micro-managementהשאלות הספציפיות בנושא המגמה נראות כ , ככלל •

UהערכהU .

3 .Uלימוד עצמיU   

. אין מה להעיר

4 .Uהדוקטורנטים מספר הגדלת 

 .48מספר הדוקטורנטים בפקולטה כיום הוא  •

.  UמתאימיםUמספר הסטודנטים נגזר בעיקר מהביקוש של סטודנטים  •

".  משמעותי זה שפור כמה עד ברור לא"קשה להגיב לטענה כי  •

5 .Uהמגדרי וגיוונו הבכיר הסגל הגדלת 

מספר חברי הסגל נכון ל . חברי סגל חדשים 5ומגיעים , חברי סגל 2פורשים לגמלאות  2011באוקטובר  •

.  39הוא  1.10.2011

מספר חברות סגל בפקולטה להנדסת מכונות . ג"ח המל"ולטה הצטרפה חברת סגל חדשה מאז דולפק •

.  3בטכניון הוא  כעת 

6 .Uריבוי הוראה על ידי מורים נספחיםU  

על  42 על ידי גמלאים ו- 8, על ידי חברי סגל 82מהם , מקצועות 132) א"תשע(ל הנוכחית "הפקולטה הציעה בשנה

]. לה הבאההפרוט בטב[ידי נספחים 
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U– א "תשע חלוקת נטל ההוראה

 

 Uכלל הקורסים Uקורסי חובה 

 Uמספר קורסים Uאחוזים Uמספר קורסים Uאחוזים 

 77.5% 31 62% 82 חברי סגל
 - - 6% 8 חברי סגל גמלאים
 22.5% 9 32% 42 נספחים חיצוניים

 100% 40 100% 132 כ"סה
 

7 .Uרמת המחקר הגבוהה של חברי הסגל הבכיר 

. אין מה להעיר

8 .Uהשוטף התקציב מצוקתU  

כל ועדת , כפי שהוער בצדק בוועדה המרכזת ובסנאט, יחד עם זאת. הפקולטה תמשיך לפעול להגדלת תקציבה

יש לציין שהנהלת . בעוד הנהלת הטכניון אחראית לסדרי העדיפויות הכוללים, הערכה מתייחסת לפקולטה בודדת

. הטכניון גייסה סכומים משמעותיים לבניין חדש לפקולטה הנמצא בשלבי בנייה מתקדמים

9 .Uבשירותים שונים כפילויות הקטנת 

.  הנושא הוא ברמת ההנהלה

10 .Uההערכה וועדת אילוצים תקציביים בישום המלצות 

. 8ראה תגובה  לסעיף 

 

 
 
 

, בברכה

 
פיני בר יוסף 

להנדסת מכונות  הפקולטה, דיקן


