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  חוות דעת סוקריםתגובת המחלקה ל

המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים מעריכה את תהליך ההערכה והמעקב של המועצה להשכלה גבוהה בתחום הנדסת 

 .8/1/2012 -במכתבכם מעל ידי הסוקרים להלן תגובת המחלקה לסוגיות שהועלו . חשמל ומחשבים

 :ת הסוקריםהער

מורחב להנדסת חשמל ורואה חשיבות הצוות עומד על כך שיש להקים בית ספר  .1

מהותית בכך שתחום אלקטרואופטיקה והנדסת מערכות תקשורת ייכללו בתוך בית 

 .ספר זה

 :תגובת המחלקה

המחלקה משקיעה מאמצים רבים לקידום . בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים נמצא בתהליך הקמה כשלוש שנים

המחלקה . 2010ועל ידי הסינאט בקיץ , בוועדה המרכזת, לטיתהפקו, והוא אושר ברמה המחלקתית, הקמת בית הספר

רואה חשיבות רבה באיחוד תחום האלקטרואופטיקה תחת קורת גג אחת תוך שיתוף פעולה מרבי עם פעילות המסלול 

בשיתוף עם הפקולטה והיחידה לאלקטרואופטיקה  תהמחלקה פועל. אופטיקה הקיים במחלקה מיום הקמתה-לאלקטרו

ומקווה שהמאמצים  ס"ולהגשת תוכנית לימודים לתואר ראשון באלקטרואופטיקה במסגרת ביה, ס משותף"להקמת ביה

המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים פנתה מספר פעמים למחלקה להנדסת תקשורת בניסיון לצרפה . ישאו פרי בקרוב

בית הספר עם היחידה  הוחלט בשלב ראשון לקדם את הקמת, ובתאום עם הדיקןנכון להיום . לבית הספר המיועד

עקב מספר התניות מצידם )לאלקטרו אופטיקה ולהמתין עם השילוב של הנדסת מערכות תקשורת לשלב מתקדם יותר 

המחלקה מצטרפת לקריאת צוות הסוקרים ומבקשת מהנהלת האוניברסיטה לפעול ללא  .( שיש קודם ללבן ולפתור

 .דיחוי לקביעת מתווה זמנים ברור להקמת בית הספר

 :הערת הסוקרים

, הצוות מביע דאגה מכך שלמרות הזמן שחלף וההערות שהופנו בנושא זה כלפי המוסד .2

גוריון לגייס אנשי סגל העוסקים בזרם חזק ומסתמכת -לא הצליחה אוניברסיטת בן

  .בעיקר על איש סגל אחד ועל כמה מורים מן החוץ

 :תגובת המחלקה

המחלקה פועלת נמרצות על מנת לשמר את תחום הנדסת מערכות הספק תוך הכרה בחשיבות התחום וברוח חוות דעת 

 Low Power Management and Power"המחלקה תקלוט חבר סגל בשנה הבאה בתחום . הסוקרים

Electronics "רבינוביץ הנמנה עם ראול ' וכן המחלקה נמצאת בחיפושים למימוש תקן נוסף בתחום זה בנוסף לפרופ

תמשיך המחלקה בהוראת המסלול למערכות הספק תוך התבססות על העסקת , עד אשר יאוישו התקנים. סגל המחלקה

 (. שחלקם חברי סגל ממוסדות אחרים בארץ)מורים מן החוץ 

 :ת הסוקריםהער

 .הרי שזה נשאר גבוה כשהיה ולא חל שינוי בתחום זה, סטודנטים-באשר ליחס סגל .3

  :המחלקהתגובת 
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המחלקה מסכימה עם טענת הסוקרים שיחס הסטודנטים מרצים הינו בעייתי ופוגע באיכות ההוראה והמחקר ומצטרפת 

 .לקריאה להנהלת האוניברסיטה לפעול בנידון

 :ת הסוקריםהער

הצוות בדק את הנושא מול המוסד והנו שבע רצון מסף הקבלה , אשר לסף הקבלה .4

 .אליו הגיעו במוסד

 :לקהתגובת המח

 .מדיניות המחלקה הינה כי סף הקבלה הנוכחי ישמר גם בקבלות עתידיות

 

                                                               ,בברכה  
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