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    והמלצותמסקנות – 5פרק 

  
  כללי .1

וזאת בשל חברי הוועדה התרשמו שהמחלקה למדעי המחשב לא קיימה הערכה עצמית אמיתית 

 פר מס,א עברה במסגרת הפעילות האוניברסיטאית להערכת איכותשהיהחיצונית ההערכה 

 נציגי המחלקה הביעו מורת רוחם מחוסר התאום בין הערכת .ג"חודשים קודם להערכה של מל

  . ג"האיכות המוסדית להערכת האיכות שבוצעה בהנחיית המל

. גוריוןהוועדה התרשמה מהאווירה הטובה הקיימת במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן 

הסטודנטים מרגישים אתגר ועידוד למצוינות ובמוסד קיימת קהילה של סטודנטים במשרה 

  . מלאה למוסמך ולדוקטורט

  חברי הסגלנגישות והרכב סגל ההוראה טוב מבחינת תחומי הדיסיפלינה שהוא מכסה

  . טובה, ככלללסטודנטים 

 

  מסקנות הוועדה והמלצותיה .2

 עדיהםהמחלקה וי, האוניברסיטה מטרות  .א  

ב הסטודנטים לתואר ור. ופועל להמשך השגת החזוןנראה כי המוסד משיג את יעדיו  -מסקנה 

  . שלישי מעוניינים בפיתוח קריירה אקדמית

  

 ת הלימודיםותכני  .ב  

   –מסקנות 

  תואר ראשון

 .טובה וכי התכנית לביואינפורמטיקה הוועדה התרשמה כי תכנית הלימודים לתואר ראשון טובה

במסגרת התכנית הסטודנטים לא  )א(: הטעונים שיפורקיימים מספר תחומים , תיחד עם זא

תוספת סמינר תאפשר לסטודנטים לרכוש ולשפר את יכולות . נדרשים לכתוב עבודה סמינריונית

 הוועדה )ב( ; האקדמית ותאפשר למרצים להציע קורסים רבים יותר בתחום התמחותםהכתיבה

הקשר עם נראה כי ) ג( UNIX;ודנטים לעבודה בסביבת התרשמה שאין הכנה מספקת של הסט

  .  אינו חזק מספיקהתעשיה

  

כיום . התרשמה שקיים סרבול במבנה תכניות הלימודיםהוועדה , מן הבחינה האדמיניסטרטיבית

חטיבות , כפל תארים, חוגיות- כולל תכניות דו( תכניות לתואר ראשון 11מתקיימות במחלקה 

קרי יצירת הגדרה אחידה של דרישות התכנית במדעי המחשב , תויפישוט מבנה התכנ). לימוד

פישוט מן הפן האקדמי , כמו כן. יקל על העומס הניהולי, לקבוצות שילובים/ לכל השילובים 

כיום (  יאפשר לסטודנטים לבחור קורסי בחירה בהתאם לעניין האישי שלהםהתכניות מבנה

חוגיות ובתכניות -מספר הסטודנטים בתכניות הדו). תותכניכל אחת מהנים בְבקורסי הבחירה מּו
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אך קראה את החומרים , ס לטיס בחצרים"הוועדה מבקשת לציין שהיא לא ביקרה בביה

יטה ביחס לתכנית במדעי המחשב והמתמטיקה שהאוניברסיטה מקיימת שהגישה האוניברס

להעיר מבקשת היא אולם , באופן כללי התרשמה הוועדה לחיוב מתכנית הלימודים. בחצרים

הרי שמן , לאור העובדה שבוגרי התכנית בחצרים מקבלים תואר במדעי המחשב והמתמטיקהש

התכנית הנוכחית . לחטיבה מצומצמתהראוי להגדיל את היקף הלימודים במתמטיקה מעבר 

מתנהלת בצורה אירגונית  לפרחי טיס תכנית הלימודים .בלבדתכניות במדעי המחשב תואמת 

והלימודים בקמפוס הראשי ) ששה סמסטרים(שכן משכה שנתיים בלבד , שונה מהמקובל

רבים מהקורסים בתכנית . באוניברסיטת בן גוריון נערכים במשך יום אחד בשבוע בלבד

ואינם נלמדים , הלימודים הם קורסים יחודיים לתכנית העוסקים בתכנים רלבנטים לטייסים

  . כקורסים אקדמיים במסגרת תכניות אחרות באוניברסיטת בן גוריון

   .ג הקימה ועדה מלווה לתכנית המתקיימת בחצרים"נמסר לוועדה שהמל

  תואר שני

 בשל קשיים בכתיבת עבודת תעכבמשסיום הלימודים של סטודנטים רבים הוועדה התרשמה 

בשל הנחיות האוניברסיטה למשך , בהמשך לכך. התזה על רקע חוסר ידע בכתיבה מדעית

 שלמדו במשך פרק זמן ממושךלעיתים מופסקים הלימודים של סטודנטים , לימודים מקסימלי

 ליווי סטודנטים משלב. הלימודים לסיום למרות שהם קרובים, מהמוגדר לסיום הלימודים

  . מוקדם יותר של כתיבת עבודות התזה עשוי לסייע להם להשלים את לימודיהם

  תואר שלישי

ל "הוועדה התרשמה לטובה מרמת הדוקטורנטים אשר רבים מהם מציגים בכנסים בחו

הדוקטורנטים הביעו תחושת ניתוק ,  יחד עם זאת.ומהמוטיבציה שלהם לפתח קריירה אקדמית

  . מהקהילה האקדמית בארץ

   - ותהמלצ

  .הוספת עבודה סמינריונית אל תכנית הלימודים בתואר הראשון .1

UNIX הגברת ההדרכה לעבודה בסביבת   .בתואר הראשון,  .2

  .חיזוק הקשר עם התעשייה בתכנית לתואר ראשון .3

המתקיימות לתואר הראשון פישוט אדמיניסרטיבי של מבנה תכניות הלימודים הרבות  .4

 . ירה שלא במסגרת תכנית מובניתומתן אפשרות לימוד קורסי בח, במחלקה

. הוספת קורס כתיבה מדעית למדעי המחשב ברמת התואר הראשון או השני .5 

.מציאת מנחה לתזה בשלב מוקדם מהנהוג היום, בתואר השני .6 

י " תואר שני ללא תזה לסטודנטים שלא סיימו לימודיהם בפרק זמן שנקבע עהענקתשקילת  .7

בהתאם לקריטריונים שייקבעו וזאת ( לימודיהם קרובים לסיוםהיו אולם , האוניברסיטה

  ). האוניברסיטה/ י המחלקה "ע

. חיזוק הקשר בין תלמידי התואר השלישי לבין הקהילה האקדמית בארץ .8 

  2  



 אוניברסיטת בן גוריון בנגב – מדעי המחשב תחוםדוח הוועדה להערכת איכות 
 

 את כדי לבדוק לפרחי טיסאת תכנית הלימודים מעת לעת ג לבחון "הוועדה ממליצה למל .9

   . הרלבנטיות שלה ואת התפתחותה
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   –ישום 

  .ח"ל תשס" עד תחילת שנה– 3 – 1המלצות  .1

.ההמלצות אינן מחייבות – 8 - 4המלצה  .2 

  .ג" בהתאם ללוח זמנים שתקבע המל– 9המלצה  .3

 

  סגל ההוראה  .ג 

   -  מסקנות

מבקשים חברי הוועדה  .מדעי המחשבבעלי תואר שלישי בתחום חברי הסגל הבכיר הם  רב

ישאר בה גרעין משפיע של , כאשר המחלקה תגדלגם שהאוניברסיטה והמחלקה יקפידו על כך ש

  .  היחסי במחלקה יגדלכך שגם חלקם ,אנשים שהשכלתם היא מתחום מדעי המחשב

הם מלמדים קורסים ו נם מרכיב חשוב בסגל ההוראה במחלקהיהסטודנטים לתואר שלישי ה

להתנהלות זו היבטים חיוביים רבים ביניהם התנסות של הדוקטורנטים הוועדה מצאה ש. רבים

, ויה זוו ושביעות רצון גבוהה של הדוקטורנטים מח הכוונה מאיש סגל בכירבהוראה תחת

שביעות רצון גבוהה של הסטודנטים מיכולות ההוראה של הדוקטורנטים וכן אפשרות קיום 

קרי , הסיבה הראשונית להטלת הוראה על הדוקטורנטים, עם זאת. לימודים בכיתות קטנות

הוועדה  .שנוספו חמשה אנשי סגל בשנתיים האחרונות לאחר ת רלבנטיה אינ,מחסור בחברי סגל

התרשמה שעומס ההוראה המוטל על הדוקטורנטים גבוה מאוד ומעכב את התקדמותם בכתיבת 

  . עבודות המחקר שלהם

  . הקטנת עומס ההוראה על הסטודנטים לתואר שלישי– המלצה

  .קבע המחלקהתלוח זמנים שההמלצה מחייבת ויישומה בהתאם   -יישום 

  

מחקר  .ד  

י "י אנשי הסגל והן ע"הוועדה התרשמה לטובה מהמחקר המתבצע במחלקה הן ע - מסקנה

  . הסטודנטים לתארים מתקדמים

לשקול הענות לבקשת המרצים לתוספת תקן מינהלי על מנת לסייע להם בניהול  -המלצה

  .תקציבי המחקר

  .  ההמלצה אינה מחייבת– יישום

  

הוראה ולמידה  .ה  

ודנטים עולה שרמת המרצים והמתרגלים בחלק מקורסי השירות מהערכות הסט –מסקנה 

 וכי  בתחום המתמטיקהנראה שאין פיקוח על ההוראה של המרצים. אינה טובה) במתמטיקה(

ובשלב , היחידה לקידום איכות ההוראה במוסד צעירה. לא ננקטת פעולה לשיפור דרכי ההוראה

  . ת האקדמיות הזוטרותמקיימת הדרכות חובה רק לסגל בדרגוהיא זה נראה ש

 קיימת שונות  מכךכתוצאה ועל כך שהסטודנטים התלוננו על העדרו של תקנון לבחנים ובחינות

  . בין מרצים בחישוב ממוצע הציונים והסטודנטים חשים פגועים מכך
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   –המלצות 

 גם מרצים , בשלב הראשון,הרחבת פעילות היחידה לקידום איכות ההוראה כך שיודרכו .1

  . להרוויח מהדרכה זויכוליםשבכירים 

  . הבחינותהסדרת תקנון .2

  . בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדןת ויישומו מחייבותההמלצ - יישום 

  

סטודנטים  .ו  

   -מסקנה 

בין היתר בשל לחץ , הוועדה התרשמה כי תנאי הקבלה לתואר הראשון ירדו – תנאי קבלה

 ציגי המחלקה הביעו חוסר שביעותנ. סטודנטים יותר של רב פרמסרשויות האוניברסיטה לקבל 

 כקריטריון הבעה בכתב ובעל פהקיים רצון לכלול יכולת , כך למשל. קבלהרצון מהקריטריונים ל

הוועדה מעודדת את המחלקה להמשיך ולחפש את המנבאים הטובים ביותר להצלחה  .קבלה

 גם בקבלת ומצפה שהנהלת האוניברסיטה תפעל בהתאם לקריטריונים של מצוינות, בלימודים

ת על הרמה והאיכות האקדמיים  הורדת סף הקבלה משיקולים כלכליים תוך התפשרו.סטודנטים

   .במוניטין של האוניברסיטהתוביל ללא ספק לפגיעה 

יש . ת נשירה הן ברמת התואר הראשון והן ברמת התואר השניי במוסד קיימת בעי– נשירה

 האחרונה ל"שהורדת תנאי הקבלה בשנהכן בתואר הראשון ית. למצוא דרכים למנוע נשירה זו

תקטין את מציאת מנבאים טובים יותר להצלחה בלימודים , בהתאם.  לכךתא האחראייה

מציאת מנחה לתזה י "ע, כפי שצוין לעילהקטנת הנשירה יכולה להעשות , בתואר השני. הנשירה

 ,התואר הראשוןיתכן גם שהקניית יכולות כתיבה אקדמית ברמת . של הלימודיםבשלב מוקדם 

   .  את שיעור הנשירה ברמת התואר השניתקטין, באמצעות קורס סמינר

  . המוסד אינו מקיים מעקב שוטף אחר השתלבות בוגריו בלימודים לתארים מתקדמים– בוגרים

   –המלצות 

. תנאי הקבלה ללימודים לתואר ראשוןהעלאת .1 

   .בחינת הקריטריונים לקבלה ללימודי התואר הראשון .2

. פתרונות לצמצום הנשירה ברמת התואר הראשון וברמת התואר השנימציאת .3 

המשך דרכם האקדמית בבוגרי המחלקה למדעי המחשב פיתוח מערכת למעקב אחר  .4

  . והמקצועית לשם קבלת משוב על הצלחת החוג בחינוכם

    -יישום 

  . ההמלצה מחייבת ויישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד– 1המלצה  .1

  .ההמלצות אינן מחייבות - 4 – 2המלצות  .2
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  תשתיות פיזיות   .ז 

תשתיות המחשוב במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון הינן מתאימות להוראת 

, הדבר מתבטא בעיקר בכיתות לימוד אוניברסיטאיות סבירות. סטודנטים בשלוש רמות תואר

  . ספר מעבדות מחקרמבו', כיתות מחשב ייעודיות לסטודנטים למדעי המחשב החל משנה ב

  .חלק מהמחשבים במעבדות ישניםהוועדה מצאה כי 

 ואוסף מאגרי ,בספרייה האוניברסיטאית יחס טוב של ספרי לימוד לסטודנט הוועדה סבורה כי

  . המידע האלקטרוניים הושלם השנה

  -המלצות 

.  למשל במעבדות, שנים הנמצאים בשימוש הסטודנטים5-6רצוי לשדרג מחשבים בני  .1 

 GB RAM . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה1 .2  לשקול זיכרון יש מינימלי של 

  . מלצות אינן מחייבותה ה–יישום 
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   סיכום – 6פרק 

  

יחד  .טובה מאוד בן גוריון למדעי המחשב באוניברסיטת מהמחלקהההתרשמות הכללית של הוועדה 

 בפרק בדרגת דחיפות שונה שפורטה, ים נדרשים לבצע מספר שינויוהמחלקההאוניברסיטה , עם זאת

  :לסיכום.  לעיל5

  

  ח"ל תשס"עד תחילת שנהיישום 

  .הוספת עבודה סמינריונית אל תכנית הלימודים בתואר הראשון .1

UNIX הגברת ההדרכה לעבודה בסביבת   .בתואר הראשון,  .2

  .חיזוק הקשר עם התעשייה בתכנית לתואר ראשון .3

  

   זמנים שיקבע המוסדות מחייבות שיישומן בהתאם ללוחהמלצ

  ).ז שתקבע המחלקה"בהתאם ללו (הקטנת עומס ההוראה על הסטודנטים לתואר שלישי .1

 שיכוליםגם מרצים בכירים  הרחבת פעילות היחידה לקידום איכות ההוראה כך שיודרכו .2

  .להרוויח מהדרכה זו

  .הסדרת תקנון הבחינות .3

 . תנאי הקבלה ללימודים לתואר ראשוןהעלאת .4
  

  ן מחייבות אינשהמלצות 

פישוט אדמיניסרטיבי של מבנה תכניות הלימודים הרבות לתואר הראשון המתקיימות  .1

 . ומתן אפשרות לימוד קורסי בחירה שלא במסגרת תכנית מובנית, במחלקה

. הוספת קורס כתיבה מדעית למדעי המחשב ברמת התואר הראשון או השני .2 

.היוםמציאת מנחה לתזה בשלב מוקדם מהנהוג , בתואר השני .3 

שקילת הענקת תואר שני ללא תזה לסטודנטים שלא סיימו לימודיהם בפרק זמן שנקבע  .4

וזאת בהתאם לקריטריונים (אולם היו קרובים לסיום לימודיהם , י האוניברסיטה"ע

  ). האוניברסיטה/ י המחלקה "שייקבעו ע

. חיזוק הקשר בין תלמידי התואר השלישי לבין הקהילה האקדמית בארץ .5 

  .בקשת המרצים לתוספת תקן מינהלי על מנת לסייע להם בניהול תקציבי המחקרהענות ל .6

  . בחינת הקריטריונים לקבלה ללימודי התואר הראשון .7

.מציאת פתרונות לצמצום הנשירה ברמת התואר הראשון וברמת התואר השני .8 

פיתוח מערכת למעקב אחר בוגרי המחלקה למדעי המחשב המשך דרכם האקדמית  .9

  . ם קבלת משוב על הצלחת החוג בחינוכםוהמקצועית לש

. )למשל במעבדות( שנים הנמצאים בשימוש הסטודנטים 5-6 מחשבים בני שידרוג .10 

 . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנהGB1 מינימלי של RAM זיכרון  .11
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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב – מדעי המחשב תחוםדוח הוועדה להערכת איכות 
 

  ליישום בהתאם לשיקול דעתה, ג"המלצה למל

ק את הרלבנטיות שלה ואת  מעת לעת כדי לבדו טיסלפרחיתכנית הלימודים בחינת  .1

  .  התפתחותה

  

  

  

  

  :על החתום
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