תכנית עבודה המחלקה האקדמית תש"ף

מחלקה
המחלקה האקדמית ,אחראית על שיפור וקידום התנאים האקדמיים ,מופקדת על טיפול בבעיות האקדמיות של הסטודנטים ועל תמיכה אקדמית בהם ,לרבות ייצוגם בפני
מוסדות האוניברסיטה.
בעלי תפקידים
רמ"ח ,נציב זכויות  ,1נציב זכויות  ,2רכז תארים מתקדמים ופקולטות משפטים ,חינוך ועו"ס ,רכז פרוייקטים אקדמיים
מטרות המחלקה
שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת פתרונות ארוכי טווח בתחום
ההוראה והאופי האקדמי של האוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה

מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים

תמיכה אקדמית והקניית כלים לסטודנטים

מטרה
שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת פתרונות ארוכי טווח בתחום
ההוראה והאופי האקדמי של האוניברסיטה
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה

יעדים אופרטיבים
 .1קריאה לשינוי מארג התקנונים לטובת ציבור הסטודנטים
 .2שיפור מערך ההוראה האוניברסיטאית
 .3ריכוז וטיפול בבעיות האקדמיות המרכזיות בפקולטות ובחוגים
 .1ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה
 .2ביסוס השיח בין האגודה למרכזים לקידום ההוראה באוניברסיטה
 .3חיזוק הקשר הישיר עם התאחדות הסטודנטים
 .4חיזוק הקשר הישיר בין נציבי הזכויות לפקולטות והשפעה ישירה על ההתנהלות האקדמית
 .1שיפור וייעול הטיפול בפניות סטודנטים
 .2שיווק והנגשת המחלקה בפני ציבור הסטודנטים
 .3חיזוק הקשר עם נציגי החוגים
 .4הבנת הצרכים של סטודנטים לתארים מתקדמים והורים לילדים
 .1קיום והרחבת מערך צילומי קורסים
 .2ייישום מערכת תמריצים חדשה לאיסוף מחברות בחינה למאגר
 .3הפעלת תוכנת ה"ביד-איט"
 .4הבנת הצרכים של סטודנטים לתארים מתקדמים
 .5עדכון מאגר מורים פרטיים ומתרגמים וכ'ו
 .6יצירת מסגרת חניכה אקדמית בשיתוף פעולה עם אקסטרא
 .7קיום פעילות "המבחנה"
 .1תפעול קבוצת הפייסבוק של המחלקה
 .2הפעלה והרחבת השימוש בטופס מעקב מילואים
 .3קיום פרוייקטי הסברה בנוגע לזכויות וחובות אקדמיות
 .4יצירת מסגרת חניכה אקדמית בשיתוף פעולה עם אקסטרא

יעד אופרטיבי
קריאה לשינוי מארג התקנונים לטובת ציבור הסטודנטים
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משימה לביצוע (פעילות)
כתיבת מסקנות ויעדים לשנת תש"פ

בעל אחריות במחלקה דרכי שיווק והסברת המשימה דרישות כוח אדם למשימה
רמ"ח

אין

אין

פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות

עזרה של נציגי האגודה

שיתוף בפעילות

אין

שיתוף בפעילות

שיווק והנגשת המחלקה בפני ציבור הסטודנטים

דייט ראשון ופפ"ש

רמ"ח

חיזוק הקשר עם נציגי החוגים והנציגים האקדמיים

שילוב הנציגים בהסברה בפפ"ש על שירותי המחלקה

נציבים

אין

הבנת הצרכים של סטודנטים לתארים מתקדמים והורים לילדים

פגישה עם נציגי החוגים של תארים מתקדמים

רמ"ח ,רכז תארים
מתקדמים

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם דיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים

רמ"ח

פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים
פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם המזכירות האקדמית וסגן הרקטור

רמ"ח

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים

קיום והרחבת מערך צילומי קורסים

קבלת כלל הדרישות ותחילת הפעלת המערך לסמסטר א'

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכי הסטודנטים

קיום והרחבת מערך צילומי קורסים

זיהוי מגמות לסיבות לסירוב צילום קורסים

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכי הסטודנטים

קיום והרחבת מערך צילומי קורסים

רכישת מצלמות נייחות

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים

יישום מערכת תמריצים חדשה לאיסוף מחברות בחינה למאגר

כתיבת תקנון חדש

יישום מערכת תמריצים חדשה לאיסוף מחברות בחינה למאגר

רכישת מאגר הטבות לאיסוף מחברות בחינה

יצירת מסגרת חניכה אקדמית בשיתוף פעולה עם אקסטרא

פגישה עם מנכ"ל אקסטרא

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים
תמיכה אקדמית והקניית כלים ללמידה לסטודנטים
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים

רכז פרויקטים
אקדמיים
רכז פרויקטים
אקדמיים
רכז פרויקטים
אקדמיים
רמ"ח ,רכז פרויקטים
אקדמיים
רמ"ח ,רכז פרויקטים
אקדמיים
רמ"ח ,רכז פרויקטים
אקדמיים
רמ"ח ,רכז פרויקטים
אקדמיים

ביסוס השיח בין האגודה למרכזים לקידום ההוראה באוניברסיטה

פגישה עם המרכז לחדשנות בלמידה

ביסוס השיח בין האגודה למרכזים לקידום ההוראה באוניברסיטה

פגישה עם המרכז לקידום הוראה

רמ"ח

שיפור וייעול הטיפול בפניות סטודנטים

בחינה של פתיחת משתמש עסקי בוואטסאפ

רמ"ח

דרישות מנהל ורווחה למשימה

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

מייל לנציגים

אין

אין

מייל לנציגים

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

שיתופי פעולה עם הקפיטריות
בקמפוס

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין
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מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים
שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת פתרונות ארוכי טווח בתחום
ההוראה והאופי האקדמי של האוניברסיטה
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים
הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים
הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים
שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת פתרונות ארוכי טווח בתחום
ההוראה והאופי האקדמי של האוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה

שיפור וייעול הטיפול בפניות סטודנטים

הכנת טופס פניה מחלקתי והטמעתו באתר האגודה ובאפליקציה

רמ"ח

שיווק והנגשת המחלקה בפני ציבור הסטודנטים

כניסה של הנציבים יחד עם נציגי החוגים שלהם לכיתות ,להיכרות עם שירותי המחלקה

נציבים

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה סמסטריאלית עם דיקאני הפקולטות

רמ"ח

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם דיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים

רמ"ח

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם המזכירות האקדמית וסגן הרקטור

קיום והרחבת פעילות בנק הבחינות

המשך איסוף מבחרות בחינה

שיפור מערך ההוראה האוניברסיטאית

הערכה למרצים המצטיינים בסקר הערכת הוראה

שיווק והנגשת המחלקה בפני ציבור הסטודנטים

קידום העמוד וקבוצת הפייסבוק של המחלקה האקדמית

הבנת הצרכים של סטודנטים לתארים מתקדמים והורים לילדים

מיפוי פינות הנקה בקמפוס

יצירת מסגרת חניכה אקדמית בשיתוף פעולה עם אקסטרא

פגישה עם מנכ"ל אקסטרא
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פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים
פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים

רמ"ח

אין

רכז פרויקטים
אקדמיים
רכז פרויקטים
אקדמיים

פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות

נציב זכויות 1
רכז תארים מתקדמים
רמ"ח

אין

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה
ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה חודשית עם המזכירות האקדמית וסגן הרקטור

רמ"ח

אין

רמ"ח

אין

נציבים

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה סמסטריאלית עם דיקאני הפקולטות

רמ"ח

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם דיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים

רמ"ח

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם המזכירות האקדמית וסגן הרקטור

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכי הסטודנטים

קיום פעילות "המבחנה"

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים
תמיכה אקדמית והקניית כלים ללמידה לסטודנטים

ביסוס השיח בין האגודה למרכזים לקידום ההוראה באוניברסיטה

פגישה עם המרכז לחדשנות בלמידה

תמיכה אקדמית והקניית כלים ללמידה לסטודנטים

ביסוס השיח בין האגודה למרכזים לקידום ההוראה באוניברסיטה

פגישה עם המרכז לקידום הוראה

תמיכה אקדמית והקניית כלים ללמידה לסטודנטים

קיום פרוייקטי הסברה בנוגע לזכויות וחובות אקדמיות

מפגש הסבר לעובדי האגודה

תמיכה אקדמית והקניית כלים ללמידה לסטודנטים

קיום פרוייקטי הסברה בנוגע לזכויות וחובות אקדמיות

מפגש הסבר על תקופת מבחנים  -הרצאה

תמיכה אקדמית והקניית כלים ללמידה לסטודנטים

קיום פרוייקטי הסברה בנוגע לזכויות וחובות אקדמיות

מפגש הסבר על תקופת מבחנים  -משחק

תמיכה אקדמית והקניית כלים ללמידה לסטודנטים

קיום פרוייקטי הסברה בנוגע לזכויות וחובות אקדמיות

מפגש הסבר על תקופת מבחנים  -מעונות

מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים

הבנת הצרכים של סטודנטים לתארים מתקדמים והורים לילדים

אין

אין

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

קיום פרוייקטי הסברה בנוגע לזכויות וחובות אקדמיות

נציגים רלוונטים ,צלם
ממחלקת הסברה/מלגאי

אין

פגישה סמסטריאלית עם דיקאני הפקולטות

יצירת מסגרת חניכה אקדמית בשיתוף פעולה עם אקסטרא

אין

אין

אין

פגישה עם דיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים

חלוקת זכותונים יחד עם חלוקת הקרמבואים

אין

אין

אין

רמ"ח

פגישה עם מנכ"ל אקסטרא

אין

אין

אין

רמ"ח

פתיחת המבחנה לשימוש סטודנטים בתקופת המבחנים

אין

אין

אין

ריכוז וטיפול בבעיות האקדמיות המרכזיות בפקולטות

יצירת מסגרת חניכה אקדמית בשיתוף פעולה עם אקסטרא

אין

אין

שיתוף פעולה עם רכזת רווחה

דו"ח סיכום בעיות וזיהוי מגמות לפי פקולטות

פגישה עם מנכ"ל אקסטרא
תכנית עבודה מחלקה אקדמית לחודש :ינואר 2020

אין

אין

אין
פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים
פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים

פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים
פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים

רמ"ח

אין
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
אין
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

רכז פרויקטים
אקדמיים
רמ"ח
רכז פרויקטים
אקדמיים
רמ"ח ,רכז פרויקטים
אקדמיים
רמ"ח

סיוע של הנציגים

אין

אין

אין

אין

אין

רמ"ח

מייל למטה האגודה

רכז פרויקטים
אקדמיים
רכז פרויקטים
אקדמיים
רכז פרויקטים
אקדמיים

פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות

אין
עובדי אגודה ,מלגאים
ונציגים רלונטיים
עובדי אגודה ,מלגאים
ונציגים רלונטיים
עובדי אגודה ,מלגאים
ונציגים רלונטיים
עובדי אגודה ,מלגאים
ונציגים רלונטיים

אין

אין
אין

תיאום ניקיון המקום מול
"אקסטרא"
אין

תיאום חדר לקיום האירוע
תיאום חדר לקיום האירוע
תיאום חדר לקיום האירוע
תיאום חדר לקיום האירוע

תכנית עבודה מחלקה אקדמית לחודש :פברואר 2020
דו"ח סיכום בעיות וזיהוי מגמות

אין

אין

רכז תארים מתקדמים

אין

אין
אין

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים

הפעלת פרויקט מערך צילומי קורסים

קבלת כלל הדרישות ותחילת הפעלת המערך לסמסטר א'

רכז פרויקטים
אקדמיים

מייל לנציגים

אין

מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים

שיפור וייעול הטיפול בפניות סטודנטים

המחלקה זמינה למענה על שאלות הסטודנטים בתקופת מבחנים

כולם

פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות

אין

תכנית עבודה מחלקה אקדמית לחודש :מרץ 2020
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

עובדי אגודה ,מלגאים
ונציגים רלונטיים
נציגים רלוונטים ,צלם
ממחלקת הסברה/מלגאי
עובדי אגודה ,מלגאים
ונציגים רלונטיים

אין

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה סמסטריאלית עם דיקאני הפקולטות

רמ"ח

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם דיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים

רמ"ח

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם המזכירות האקדמית וסגן הרקטור

רמ"ח

אין

יצירת מסגרת חניכה אקדמית בשיתוף פעולה עם אקסטרא

פגישה עם מנכ"ל אקסטרא

רמ"ח
רכז פרויקטים
אקדמיים
רכז פרויקטים
אקדמיים
רכז פרויקטים
אקדמיים
רכזד תארים
מתקדמים

אין

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכי הסטודנטים

הפעלת פרויקט מערך צילומי קורסים

זיהוי מגמות לסיבות לסירוב צילום קורסים

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים

היערכות לערב הוקרה למשרתי מילואים

שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת פתרונות ארוכי טווח בתחום
ההוראה והאופי האקדמי של האוניברסיטה
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים

פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים
פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים

אין

אין

שיפור מערך ההוראה האוניברסיטאית

הערכה למרצים המצטיינים בסקר הערכת הוראה

הבנת הצרכים של סטודנטים לתארים מתקדמים והורים לילדים

פרוייקט תארים מתקדמים

אין
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
אין

אין
אין

תכנית עבודה מחלקה אקדמית לחודש :אפריל 2020
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
שיפור תקנון האוניברסיטה והשגת פתרונות ארוכי טווח בתחום
ההוראה והאופי האקדמי של האוניברסיטה
הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים
הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים
הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכי הסטודנטים

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה סמסטריאלית עם דיקאני הפקולטות

רמ"ח

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם דיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים

רמ"ח

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם המזכירות האקדמית וסגן הרקטור

רמ"ח

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים
יצירת מסגרת חניכה אקדמית בשיתוף פעולה עם אקסטרא

היערכות לערב הוקרה למשרתי מילואים
פגישה עם מנכ"ל אקסטרא
תכנית עבודה מחלקה אקדמית לחודש :מאי 2020

רכז פרויקטים
אקדמיים
רמ"ח

אין

אין

אין

עובדי אגודה ,מלגאים ונציגים רלונטייםתיאום חדר לקיום האירוע

אין

אין

פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים
פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

רמ"ח
רכז פרויקטים
אקדמיים

אין
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות

אין
עובדי אגודה ,מלגאים
ונציגים רלונטיים

אין

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה סמסטריאלית עם דיקאני הפקולטות

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם דיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים

רמ"ח

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם המזכירות האקדמית וסגן הרקטור

רמ"ח

יצירת מסגרת חניכה אקדמית בשיתוף פעולה עם אקסטרא

פגישה עם מנכ"ל אקסטרא

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים

אין

אין

אין

אין

רמ"ח

קיום ערב הוקרה למשרתי מילואים

פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים
פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים

אין

אין

תיאום חדר לקיום האירוע

תכנית עבודה מחלקה אקדמית לחודש :יוני 2020
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה

רכז פרויקטים
אקדמיים
רמ"ח

פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
אין

אין

תיאום ניקיון המקום מול
"אקסטרא"
אין

רמ"ח

מייל למטה האגודה

רכז פרויקטים
אקדמיים
רכז פרויקטים
אקדמיים
רכז פרויקטים
אקדמיים
רמ"ח ,רכז פרויקטים
אקדמיים

פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם דיקאן הפקולטה למדעים מדוייקים

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה עם המזכירות האקדמית וסגן הרקטור

רמ"ח

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכי הסטודנטים

קיום פעילות "המבחנה"

הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכים הסטודנטים

יצירת מסגרת חניכה אקדמית בשיתוף פעולה עם אקסטרא

פגישה עם מנכ"ל אקסטרא

קיום פרוייקטי הסברה בנוגע לזכויות וחובות אקדמיות
תמיכה אקדמית והקניית כלים ללמידה לסטודנטים

קיום פרוייקטי הסברה בנוגע לזכויות וחובות אקדמיות

מפגש הסבר על תקופת מבחנים  -הרצאה

תמיכה אקדמית והקניית כלים ללמידה לסטודנטים

קיום פרוייקטי הסברה בנוגע לזכויות וחובות אקדמיות

מפגש הסבר על תקופת מבחנים  -משחק

קיום פרוייקטי הסברה בנוגע לזכויות וחובות אקדמיות

מפגש הסבר על תקופת מבחנים  -מעונות

ביסוס השיח בין האגודה למרכזים לקידום ההוראה באוניברסיטה

פגישה עם המרכז לחדשנות בלמידה

תמיכה אקדמית והקניית כלים ללמידה לסטודנטים

אין

אין

אין

רמ"ח

מפגש הסבר לעובדי האגודה

חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
חיזוק מעמד האגודה כשותפה לקבלת החלטות אקדמיות
באוניברסיטה
תמיכה אקדמית והקניית כלים ללמידה לסטודנטים

אין

אין

ביסוס השיח בין האגודה לבין מקבלי ההחלטות באוניברסיטה

פגישה סמסטריאלית עם דיקאני הפקולטות

רמ"ח

פתיחת המבחנה לשימוש סטודנטים בתקופת המבחנים

פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים
פנייה אישית לנציגים
הרלוונטיים

אין

אין

אין
עובדי אגודה ,מלגאים
ונציגים רלונטיים
עובדי אגודה ,מלגאים
ונציגים רלונטיים
עובדי אגודה ,מלגאים
ונציגים רלונטיים
עובדי אגודה ,מלגאים
ונציגים רלונטיים

תיאום חדר לקיום האירוע
תיאום חדר לקיום האירוע
תיאום חדר לקיום האירוע
תיאום חדר לקיום האירוע

אין

אין

אין

ביסוס השיח בין האגודה למרכזים לקידום ההוראה באוניברסיטה

פגישה עם המרכז לקידום הוראה

רמ"ח

אין

אין

אין

תפעול קבוצת הפייסבוק של המחלקה

מענה על שאלות סטודנטים

נציב זכויות 1

אין

אין

תכנית עבודה המחלקה האקדמית תש"ף

תכנית עבודה מחלקה אקדמית לחודש :יולי 2020
תמיכה אקדמית והקניית כלים לסטודנטים
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים

תפעול קבוצת הפייסבוק של המחלקה

מענה על שאלות סטודנטים

נציב זכויות 1

אין

אין

אין

שיפור וייעול הטיפול בפניות סטודנטים

המחלקה זמינה למענה על שאלות הסטודנטים בתקופת מבחנים

כולם

אין

אין

אין

שיפור וייעול הטיפול בפניות סטודנטים

דו"ח הפקת לקחים של המחלקה האקדמית

רמ"ח

אין

אין

אין

הפעלת תכנת הביד איט

הפעלת תכנת הביד איט

רכז פרויקטים
אקדמיים

שיפור וייעול הטיפול בפניות סטודנטים

המחלקה זמינה למענה על שאלות הסטודנטים בתקופת מבחנים

כולם

אין

אין

שיווק והנגשת המחלקה בפני ציבור הסטודנטים

קיום אירוע "מסיבידינג"

רכז פרויקטים
אקדמיים

פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות
פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות

אין

אין

סיוע של נציגי ועובדי
האגודה

תיאום חדר לקיום האירוע

רכז פרויקטים
אקדמיים

פרסומים רלוונטים במדיות
האגודה השונות

תכנית עבודה מחלקה אקדמית לחודש :אוגוסט 2020
הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכי הסטודנטים
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים
מענה רלוונטי ואיכותי לפניות סטודנטים ושיפור תהליכים
מחלקתיים

תכנית עבודה מחלקה אקדמית לחודש :ספטמבר 2020
הקמה והפעלת פרויקטים בהתאם לצרכי הסטודנטים

הפעלת תכנת הביד איט

הפעלת תכנת הביד איט

אין

אין

