
 

  
 

בתשע" טבת ד"כ  
2012 ינואר 19   

  לכבוד
  אפרתי-גב' תמר מעגן

  מרכזת באגף להערכת איכות
  המועצה להשכלה גבוהה

  
  שלום רב,

  
  למחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקההמל"ג בנוגע  איכות הערכתהמלצות  יישוםמעקב אחר הנדון: 

  8.01.2012סימוכין: מכתבכם מתאריך 
  20.05.10-בהמשך למסמך המל"ג מ 1.07.2010- מכתבנו בנושא מ    

  
: "מעקב אחר ביצוע 10.06.08ההתייחסות נערכה בהתאם לסעיפים, כפי שהם מופיעים במסמך המל"ג מתאריך 
  חשמל ואלקטרוניקה". החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת הלימודים בהנדסת

  
לצמצם את ההיקף של פרויקט הגמר ולנצל הזמן שיתפנה להרחבת הרקע התיאורטי של התלמידים.  .1

 היקף פרויקט הגמר גדול מידי והוועדה מפקפקת ביעילותו של הפרויקט המורחב ובתרומתו לתלמיד. 
מסלולים לפרויקט גמר: פרויקט נ"ז צומצם מאד וכיום מוצעים שלשה  18היקף פרויקט הגמר שעמד על  ;בוצע

 4שעות)  400נ"ז, ופרויקט גמר קטן במכללה ( 8נ"ז, פרויקט גמר גדול במכללה  13שעות)  1000גמר גדול בתעשייה (
  נ"ז. יתרת הזמן שהתפנה מנוצל להרחבת הרקע התיאורטי של הסטודנטים.

  פרויקט גמר קטן;  27-ל במכללה ופרויקט גמר גדו 9פרויקטים גדולים בתעשייה/אקדמיה,  46בתשע"א היו 
  .19.12.2011הערה: מכתב פרטני שלנו בנושא הועבר לאחרונה למל"ג מתאריך 

  
 מההוראה נעשית על ידי מורים אלה. 50%להקטין את מספר מורי החוץ. כיום  .2
  חברי סגל.  14.5במחלקה מספר חברי הסגל גדל באופן מתמיד, ולקראת שנה"ל תשע"ב  ;בוצע

ש"ש  89חוץ (-הניתנים ע"י מרצי 26%לעומת  74%ההרצאה הניתן ע"י סגל המחלקה עומד כיום על מספר שעות 
! 55%בעוד שמרצי החוץ  45%חוץ). בתשס"ז סגל המחלקה ביצע -ש"ש ע"י מורי 26סגל קבועים לעומת -ע"י חברי

מאד, למרות הקשיים של  משתדליםממשיכים וחוץ). אנו -ש"ש ע"י מורי 43סגל קבועים לעומת -ש"ש ע"י חברי 35(
 ,הפעילים במחקרו ,המכללה בפריפריה, לקלוט מרצים חדשים במקצועות החשמל ואלקטרוניקה בעלי תואר ד"ר

  לצורך הרחבת הסגל.
  

 להוסיף בדחיפות מעבדת הוראה מתקדמת בתקשורת. .3
, מבוצעים נוסףב בהיקף מלא. רביעית; מעבדה מתקדמת בתקשורת (אנלוגית וספרתית) פועלת זו השנה הבוצע
רשת לתדרי רדיו, -(נתח Agilentכולל ציוד יקר מתוצרת  RFיקטים בתקשורת במעבדה, והרחבות באמצעי פרו

פרויקטים במימוש אנטנות מודפסות מתבצעים כבר  .נתח אותות תקשורת, מחולל אותות רדיו ופונקציות גל
  שנתיים.

  
  נשמח לענות על שאלות נוספות ולספק נתונים בהתאם.

  בברכה,

 
  פרופ' דוד שויחט

  סגן נשיא לעניינים אקדמיים
  
  

  העתק:
  

  ראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה –ד"ר שמואל מילר 
 


