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  אוניברסיטת חיפה– מדעי המחשב בתחוםדוח הוועדה להערכת איכות 

  

   והמלצותמסקנות  – 5פרק 

  

  כללי .1

ההערכה העצמית באופן למדעי המחשב ביצעו את  כי אוניברסיטת חיפה והחוג הוועדה התרשמה

וכי הוסקו מסקנות   בחשיבות הנושאהנהלת האוניברסיטה של מתוך אמונה אמיתית, רציני

  . החוגו לתועלת תכנית הלימודים המוסד והן לתועלתחשובות הן 

 כדוגמת ( בעקבות הפעילות להערכת איכותטיט לנקו החלשהחוג הצעדים מברכת עלהוועדה 

מת ועדה הק, שלוש- בוגרים ומעסיקי בוגרים אשר מתוכנן להתבצע מדי שנתיים, סקר סטודנטים

הוועדה התרשמה שבחוג למדעי המחשב קיימים יחסים  .)מקצועית מבין חברי סגל החוג ועוד

היחס הטוב לסטודנטים מתבטא ברמה . בכל הרמות, בינאישיים טובים מאוד ואווירה טובה

הסטודנטים הביעו שביעות . ובכלל זה פתיחת הספריה בימי שישי, האישית וברמת התשתיות

. מתכנית הלימודים ומתשתיות המחשוב והספריה,  מיחס הסגל,תי המזכירותרצון רבה משירו

י הסטודנטים "י חברי הסגל וע"מהפעילות המחקרית שנערכת עעוד הוועדה התרשמה לחיוב 

מתגמול ומיוזמת המוסד לחייב מרצים חדשים להשתתף בסדנאות הוראה וכן , לתואר שני

  .מרצים מצטיינים

  

  המסקנות הוועדה והמלצותי .2

    ויעדיוהחוג מטרות  .א 

אחד היעדים הוא .  להשגת מצויינות בתחום הלימודיםהחוג הציב לעצמו יעדים שונים– מסקנות

כדי .  הוא הגדלת מספר קורסי הבחירהנוסף ויעד ,שיפור הבסיס המתמטי הניתן לסטודנטים

בפרקים כפי שיפורט במסקנות ,  נדרשים שינויים ארגוניים ושינויים בסגללהשיג יעדים אלה

 ומגוון קורסי י סגל מהחוג למתמטיקה"הוראת המתמטיקה צריכה להעשות ע, כך. הרלבנטים

  . להיות מוצע רק לאחר גידול במספר חברי הסגל, לדעת הוועדה, בחירה יוכל

  .  ראו הפרקים הרלבנטים בהמשך הדוח– המלצות ויישום

 

אקדמי -מבנה אירגוני   .ב  

הנובע , חוג למדעי המחשב בתוך הפקולטה למדעי החברהמיקומו של האין כל ספק כי – המסקנ

למרות שחלק . שמדובר בחוג צעירבמיוחד לאור העובדה ,  אינו ראוי,מבעיות פרסונליות גרידא

בהם הנהגת החוג למדעי , הביעו שביעות רצון מהשיוך הפקולטטיבתוך האוניברסיטה מהגורמים 

התרשמות הוועדה היא  .והוראתםלמדעים בפקולטה לשלב את החוג לדעת הוועדה יש , המחשב

  .  ובמוניטין הכללי שלולולמשל במספר התקנים המוקצים , חוגכי השיוך הפקולטטי פוגע ב

תרום רבות תו תסייע לחוג והוראתםלטה למדעים הוועדה מאמינה כי העברת החוג לפקו

 לסייע בידי ,אשר הביעה הסכמה עם הוועדה בנושא זה, על הנהלת האוניברסיטה. תפתחותוהל

  .י ראשי החוג"ולדאוג להפיג את החששות שהובעו ע, לעבור את השינוי בדרך הטובה ביותרהחוג 

  .והוראתם יש להעביר את החוג אל הפקולטה למדעים – המלצה
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  אוניברסיטת חיפה– מדעי המחשב בתחוםדוח הוועדה להערכת איכות 

  .ח"ל תשס" שנהלא יאוחר מתחילת – יישום

 תכנית הלימודים  .ג  

   –מסקנות 

:תואר ראשון

ם מנוכרת בין החוג למתמטיקה והחוג למדעי הוועדה התרשמה שקיימת מערכת יחסי .1

הדבר בא לידי ביטוי . נפגעת רמת הלימודים בחוג למדעי המחשבמכך המחשב וכתוצאה 

 ולא  ומהחוץי מורים מהחוג"ניתנים עבחוג למדעי המחשב קורסי המתמטיקה בכך ש, למשל

אינה כי רמת הלימודים במתמטיקה  והוועדה התרשמה, י מורים מהחוג למתמטיקה"ע

  בה, לתופעה בעייתית נוספתה מוביל בין שני החוגיםמערכת היחסים הקלוקלת. גבוהה

יכולים  לא תמידסטודנטים המעוניינים ללמוד קורסי מתמטיקה במסגרת החוג למתמטיקה 

 .  הוועדה רואה בכך טעם לפגם.לעשות זאת

רצים שאינם בעלי י מ"שאין זה ראוי שקורסי חובה במדעי המחשב יועברו עמוצאת הוועדה  .2

 . כפי שקורה בחלק מהקורסים בתכנית, תואר שלישי

system -בתחום הלסטודנטים הוועדה מצאה כי הידע המוקנה   . אינו מספיק .3

תרגילים רבים נבדקים באופן . הוועדה התרשמה שיש צורך להקפיד יותר בבדיקת התרגילים .4

תרגילים שנבדקים ו, הםכך שהסטודנטים לא מקבלים משוב אמיתי על ביצועי, אוטומטי

 . בקפידה נבדקים לא תמידבאופן ידני 

מדעי המחשב גרעין לימודי הוועדה התרשמה ש, חוגית- באשר לתכנית הלימודים הדו .5

  .מספיקגדול אינו ההיקף : דהיינו, נפגע) ז" נ60(במתכונת זו 

 ועשוי, מספר הסטודנטים המשתתפים בכל סמינר נמוך, הרבהסמינרים כתוצאה מהיצע  .6

לדעת הוועדה ראוי לצמצם את המגוון המוצע לטובת קורסים .  סטודנטים5לעמוד על 

 . גדולים יותר

שב וקיימת בשוק אי חה מצאה כי בחוג למתמטיקה מלמדים תכנית חלקית במדעי המדהווע .7

למדעי בשמו הטוב של החוג הדבר גורם לפגיעה . בהירות לגבי בוגריה לעומת בוגרי החוג

  .ז משאביםוכן לבזבוהמחשב 
  - המלצות

יש לאפשר ו, י מורים מהחוג למתמטיקה"קורסי המתמטיקה צריכים להיות מועברים ע .1

 . לסטודנטים המעוניינים בכך ללמוד קורסי מתמטיקה במסגרת החוג למתמטיקה

טיח כי תכניות הלימודים המכילות קורסי מדעי המחשב יהיו באחריות החוג או יש להב .2

  .ולפחות בשיתופו ובאישור

. בעלי תואר שלישיי מרצים "עצריכים להילמד קורסי החובה במדעי המחשב  .3 

system -יש לחזק את הרקע שניתן לסטודנטים בתחום ה  . .4

למצוא מנגון שיאפשר בדיקה מוקפדת יותר של התרגילים ומתן משוב אמיתי יש  .5

 . לסטודנטים
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core מנת להעניק חוגית על -  בתכנית הדו) - ה( לחזק את לימודי מדעי המחשב יש .6

 .לסטודנטים הכשרה טובה יותר בתחום זה

הוועדה מציעה לחוג לצמצם את מספר הסמינרים המוצעים ולקיים כיתות סמינר גדולות  .7

 .יותר
  . ח"ל תשס" לא יאוחר מתחילת שנהכל ההמלצות – יישום

 

  סגל ההוראה  .ד 

   – מסקנות

 הרב של הקורסים מספר חברי הסגל קטן מכדי לתמוך כראוי במספרהוועדה סבורה כי 

י תקנות "עפ.  בתואר השניהסטודנטים המונחיםהרב של והסמינרים המוצעים ובמספר 

 בחוג למדעי המחשב אולם,  תלמידי מחקרחמשה להנחות עד  רשאיהאוניברסיטה איש סגל אחד

 אין לוועדה ספק כי איכות . תלמידי מחקרשישה להנחות גם רשאינקבע כי איש סגל אחד 

   . נפגעת זהמצבההנחיה ב

 תקנים שלא אויישו מפני שטרם נמצאו מועמדים ראויים ברמה אקדמית שבעה לרשות החוג

מספר חברי . תקנים אלה העומס על חברי הסגל יהיה רבגם לאחר איוש , לדעת הוועדה. גבוהה

 קבוע במצבלתואר שני עם תזה תכנית קיום ספיק ללא י הסגל לאחר איוש התקנים הנוספים

)steady state(, בהתחשב בכך שמספר המרצים בפועל יהיה קטן יותר  זאת גם)בשל , למשל

  . )יציאה לשבתון

לאור המצאי המוגבל של אנשי סגל מתחומי מדעי המחשב הוועדה חוששת שגיוס אנשי מדעי 

לא רק גורם לבזבוז משאבים אלא בהכרח ) כפי שקרה לאחרונה(המחשב למחלקה למתמטיקה 

  .מתמטיקה המחלקה ללא ועמדים המגוייסיםמביא לירידת רמת המ

רבים מן מורים בשל המספר הנמוך של אנשי הסגל יחסית לעומס המוטל עליהם המוסד מעסיק 

שילובם של מורים מן  .המשולבים הן במטלות ההוראה והן במטלות ההנחיה בתואר השני, החוץ

תוח ובטיפוח עתודת הסגל פוגע בפי, בהוראה , בלבדמשיקולים כלכליים שהעסקתם נובעת, החוץ

  המורים מן החוץבאשר לשילוב. ) היכולים להיות מועסקיםסגל זוטר ודוקטורנטים(של החוג 

י המנחים מן "שניתנת עבתואר השני רמת ההנחיה   מבקשת הוועדה לציין כיתזותהבהנחית 

הוועדה מצאה כי על אף המודעות במוסד . החוץ לא תמיד תואמת את הסטנדרט לו החוג מצפה

, מנחים מן החוץהטמונים בהעסקת   ולחסרונות על הסגל שבתקןלקושי שנובע מעומס ההנחיה

, הוועדה מבינה את השיקול הכלכלי שמנחה את המוסד .מוסד להעסיק מרצים מן החוץמעדיף ה

ר העסקתם  ולאפשאולם קוראת למוסד להמשיך ולטפח את הדוקטורנטים והסגל הזוטר

.  נדבך חשוב בחינוכםהמהווה בהוראה

על האוניברסיטה לבחון יחד עם החוג למדעי המחשב את יעדי החוג במצב של הפעלה מלאה 

)steady state( ,ולתת בידי החוג כלים להשיגם בכל הקשור למספר חברי הסגל.  

  -המלצות

חובה להבטיח כי . שבאנשי סגל בכירים נוספים במדעי המח לגיוס עדיפות גבוההלתת  יש .1

תחומים נוספים על מיש לתת עדיפות לגיוס מועמדים ורמת המועמדים תהיה גבוהה 
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  .  איש סגל מספר המונחים לכלשללעמוד במגבלות האוניברסיטאיות  יש .2

את מספר גם לצמצם ובמסגרת זו ,  על מורים מן החוץ החוג לצמצם את הישענותיש .3

 .המנחים מן החוץ

.מחלקות אחרות לאלהמנע מגיוס אנשי סגל בעלי אורינטציה ברורה למדעי המחשב  .4 

    -יישום

יש לתת עדיפות גבוהה להמשך גיוס אנשי סגל נוספים . מיידיתגיוס התחלת  – 1המלצה  .1

 . וג בשנים הקרובותלח

 . ז"ל תשס"שנההחל ב – 2-4המלצות  .2
  

  מחקר  .ה 

י הסטודנטים לתואר "י חברי הסגל וע"עראויה במוסד מתקיימת פעילות מחקרית   - מסקנה

  . הפעילות המחקרית תוכל להתפתח בסיוע רשות המחקר. שני

  . ות מחקר  רשות המחקר צריכה להעניק תמיכה רבה יותר לחוג בהגשת בקשות למלג– המלצה

  .י המוסד"בהתאם ללוח זמנים שיקבע ע –יישום 

  

הוראה ולמידה  .ו  

להשתתף  ,הוראהה ימשובנמוך בציון המקבלים ענות נמוכה של חברי סגל יקימת ה – מסקנה

  . בסדנאות לשיפור ההוראה

אשר כישורי ההוראה , עודד ואולי אף יחייב חברי סגל ותיקיםיש למצוא מנגנון שי – המלצה 

  . לרכוש כלים לשיפור ההוראה, וכים למשובים שליליים חוזריםשלהם ז

  .י המוסד"בהתאם ללוח זמנים שיקבע ע –יישום 

  

סטודנטים  .ז  

, פוגע בתדמית החוג למדעי המחשב תואר הראשון בחוגאחוז הנשירה הגבוה ב – נהמסק

   .הקבלהנראה כי הפתרון טמון בהעלאת סף .  בעייתיות בתנאי הקבלהעללדעת הוועדה  ביעצמו

   -ותהמלצ

. מדדי קבלה שיאפשרו לנבא את הצלחת הסטודנטים ולהגדיר,  להעלות את סף הקבלהיש .1

ולאפשר לחוג להשתמש בבסיס , על רשויות האוניברסיטה לסייע בידי החוג בנושא חשוב זה

 .המידע המצוי בידי גורמים אוניברסטאיים שמחוץ לחוג

 בהמשך דרכם רי החוג למדעי המחשבאחר בוגלמעקב יש להמשיך ולפתח מנגנונים  .2

  .המקצועית לשם קבלת משוב על הצלחת החוג בחינוכם

  .י המוסד"בהתאם ללוח זמנים שיקבע ע -כל ההמלצות  – יישום
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  תשתיות פיזיות   .ח 

   – מסקנות

באשר ללימודים לתארים מתקדמים .  ללימודי התואר הראשוןציוד המחשוב מספק באופן סביר

עבור תארים גבוהים רק כשמתחשבים  (ציוד הקיים בחוגנוסף לב, ריהשל מכון קיס הציוד –

 מהמחשבים מיושנים לקח,יחד עם זאת. מהווים יחד תשתית ראויה )בציוד של מכון קיסריה

 כמות הזכרון בעמדות בהן עוסקים בפיתוח תוכנה אינה ,) שנים5-7 בני 2מחשבי פנטיום (

באחת . Windowsחושת מחסור בעמדות סטודנטים בשתי רמות התואר הביעו תומספקת 

  .המעבדות מוצב שרת וציוד תקשורת היוצרים רעש בלתי סביר

אנשי מדעי המחשב מקיימים קשר מועט עם שכן  חידוש הפעילות עם הספריהל יש לפעול, בנוסף

  .  בנושא רכש ספרים ומאגרי מידע מלאיםההספריי

   - המלצות

 Pentium II . הנמצאים בשימוש הסטודנטים)  .1 ה כמו ( שנים 5-7רצוי לשדרג מחשבים בני 

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

. בשל רעש לא סביר103יש לשקול הוצאת ארון ציוד התקשורת והשרתים ממעבדה ייעודית  .3 

לעודד ו, לחזק את הקשר של הסגל והסטודנטים עם הספריהעל האוניברסיטה ועל החוג  .4

 .יש להקצות לכך את המשאבים הנדרשים. ומאגרי מידע במדעי המחשברכישת ספרים 
   . י המוסד"בהתאם ללוח זמנים שיקבע ע – כל ההמלצות – יישום
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  אוניברסיטת חיפה– מדעי המחשב בתחוםדוח הוועדה להערכת איכות 

    סיכום – 6פרק 

  כללי

 אין .ההתרשמות הכללית של הוועדה מהחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה היא חיובית

 .ולהיות חוג מצויין יכול להתפתח שהנו הצעיר ביותר בין האוניברסיטאות ,לוועדה ספק כי החוג

בדרגת דחיפות שונה שפורטה , םהאוניברסיטה והחוג נדרשים לבצע מספר שינויי, יחד עם זאת

  : לסיכום. לעיל5בפרק 

  

  : מייד יש לבצע את השינויים הבאים

יש לתת עדיפות . י המחשבמתחום מדע, גיוס אנשי סגל בכירים נוספים בעלי רמה גבוהה .1

מומלץ לגייס . לגיוס מועמדים מתחומים נוספים על התחומים בהם יש כרגע מצויינות בחוג

ולהעניק עדיפות גבוהה להמשך גיוס אנשי סגל בשנים ,  חברי סגל לשנה1-2בקצב של 

 .  חברי סגל20כך שהמחלקה תהיה בעלת לפחות , הקרובות
  

  : ז"ל תשס"שנה בהחל יש לבצע את השינויים הבאים

.עמידה במגבלות האוניברסיטאיות של מספר המונחים לכל איש סגל .1 

.כולל צימצום מספר המנחים מן החוץ, צימצום הישענות החוג על מורים מן החוץ .2 

 .אל מחלקות אחרות, להמנע מגיוס אנשי סגל בעלי אורינטציה ברורה למדעי המחשב .3
  

  : ח"ל תשס"חילת שנהלא יאוחר מת  יש לבצע את השינויים הבאים

.והוראתםקולטה למדעים בפ החוג שילוב .1 

לסטודנטים מתן אפשרות ו, י מורים מהחוג למתמטיקה"קורסי המתמטיקה עהעברת  .2

 .ללמוד קורסי מתמטיקה במסגרת החוג למתמטיקה

טיח כי תכניות הלימודים המכילות קורסי מדעי המחשב יהיו באחריות החוג או יש להב .3

  .אישורולפחות בשיתופו וב

  .י מרצים בעלי תואר שלישי"קורסי החובה במדעי המחשב עהעברת  .4

system - הרקע שניתן לסטודנטים בתחום החיזוק  . .5

  . מנגון שיאפשר בדיקה מוקפדת יותר של התרגילים ומתן משוב אמיתי לסטודנטיםמציאת .6

core  - ה( לימודי מדעי המחשב חיזוק  .חוגית- בתכנית הדו)  .7

  .כיתות סמינר גדולות יותרוקיום המוצעים  מספר הסמינרים צמצום .8

  

: בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדיש לבצע את השינויים הבאים

.בהגשת בקשות למלגות מחקרמתן תמיכה של רשות המחקר לחוג  .1 

אשר כישורי ההוראה שלהם ,  מנגנון שיעודד ואולי אף יחייב חברי סגל ותיקיםמציאת .2

 .רכוש כלים לשיפור ההוראהל, זוכים למשובים שליליים חוזרים

.מדדי קבלה שיאפשרו לנבא את הצלחת הסטודנטים והגדרת סף הקבלה העלאת .3 
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לשם קבלת   בהמשך דרכם המקצועיתלמעקב אחר בוגרי החוג למדעי המחשבמנגנון פיתוח  .4

  .משוב על הצלחת החוג בחינוכם

.  שנים הנמצאים בשימוש הסטודנטים5-7 מחשבים בני שידרוג .5 

 GB RAM . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה1 .6 זיכרון יש לשקול  מינימלי של 

.יש לשקול הוצאת ארון ציודי התקשורת והשרתים ממעבדה ייעודית בשל רעש לא סביר .7 

רכישת ספרים ומאגרי מידע ועידוד ,  הקשר של הסגל והסטודנטים עם הספריהחיזוק .8

 . המשאבים הנדרשיםתוך הקצאת, במדעי המחשב
  

  

  

  :החתוםעל 

  

  

  

  

  

  דני דולב' פרופ
ר"יו

  צבי גליל' פרופ

  

  

  

מר זהר זיסאפל

  

  

  

  

  

  

  

עמירם יהודאי' פרופ  עזריה פז' פרופ
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