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 ותגובות אביב�תל וניברסיטתלא ההערכה וועדת של וההמלצות הממצאי� תמצית להל 
  .האוניברסיטה

  

  המורי� סגל .1

 בנושאי ה  הספר בית לפיתוח אסטרטגית תוכנית יכי  הספר בית של הבכיר שהסגל חשוב: וועדה
 לשטחי� נאותה לב תשומת לתת יש חדש סגל בגיוס. סגל גיוס בנושא וה  הלימודי� תוכנית

�  .המכונות הנדסת של החדשניי

 לשחרור ומצפי� נוס" סגל מחפשי�. ובקרה ברובוטיקה המתמחה סגל חבר גויס  :אוניברסיטה
�  .סגל לגיוס מובנית אסטרטגית תוכנית גובשה הא� צוי  לא. 2012 משנת פרישות עקב תקני

  

  הלימודי� תוכנית .2

 הלימודי� שנות לשתי אחרי� הנדסיי� ומקצועות הנדסי תכ  של קורסי� לפתח רצוי  :וועדה
 בתוכנית. המכונות הנדסת של היצירתיי� להיבטי� הסטודנטי� את קרבל מנת על הראשונות
� רצוי. ומכניקה תרמיי� מדעי� כגו  ההנדסה מדעי מקצועות על חזק דגש יש הקיימת הלימודי

� מיקרו התקני�, ננוטכנולוגיה כגו  המכונות הנדסת של החדשניי� בתחומי� קורסי� לפתח
 ציוד את לרענ  רצוי. ב"וכיו ביוטכנולוגיה, בוטיקהרו, בקרבה, מכטרוניקה, מכניי��אלקטרו

 פתרו  ואת העצמי הלימוד את להגביר יש. במעבדה ויצירתיות עצמי לימוד ולעודד המעבדות
 ופקולטות להנדסה הפקולטה של אחרות ממחלקות קורסי� לימוד לעודד רצוי". פתוחות" בעיות

 ולאפשר בפועל הניתני� המקצועות מבחר את לגוו  רצוי גבוהי� לתארי� בלימודי�. אחרות
  .באר& אחרות באוניברסיטאות או באוניברסיטה אחרות מחלקות י"ע הניתני� קורסי� לימוד

" לבקרה מבוא"ו') א שנה" (מכנית להנדסה מבוא" לימוד מקצועות שני אושרו  :אוניברסיטה
 הורחבה. רוניקהומכט לרובוטיקה מעבדה ומוקמת במעבדות הציוד ריענו  בוצע'). ג שנה(

 לתארי� הלימודי� בתוכנית מהותיי� לשינויי� עדות אי '. ד לשנה פרויקטי� של המסגרת
�  .גבוהי

  

  :כת איכות הלימודי� בהנדסת מכונותלהער הוועדה של הכללי ח"לדו תגובה .1

  
אי  בדו"ח  אביב,�מבי  הסעיפי� שה� באחריותה המלאה או החלקית של אוניברסיטת תל

�(תוכניות בי  6(לימוד עצמי) ולסעי"  5וניברסיטה התייחסות מספקת לסעי" הביניי� של הא
  תחומיות).

  

  :הסוקרהערכה מסכמת של 
התקדמות בכוו� הרצוי, א� כי  הביניי�בדו"ח לתואר ראשו� יש בעניי� שיפור תוכנית הלימודי� 

  לא מלאה.
  .בעניי� שיפור תוכנית הלימודי� לתארי� גבוהי� אי� התייחסות מספקת

בעניי� גיוס סגל יש דווח על גיוס אחד בכוו� המומל�, א� אי� עדות לתוכנית אסטרטגית מובנית 
  לגיוסי� עתידיי�.

  
מומל� להמשי� ולייש� את המלצות ועדת ההערכה ע� תשומת לב נאותה לגיבוש תוכנית פיתוח 

פשריי� אסטרטגית שתכלול בי� השאר תוכנית גיוס סגל בהתחשב בגל פרישות ובשינויי� א
 בדגשי� במחקר ובהוראה.


