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.3
.4

מטרה:
להגדיר את התהליך לביצוע כנס מרצים.
.1.1
מסמכים ישימים :אין
הגדרות:
מרצה– ראה נוהל 20-01
.3.1
שיטה:
קביעת עיתוי לכנס:
.4.1
 .4.1.1במסגרת תכנון שנה"ל יקבע ע"י סמנכ"ל למינהל האקדמי ,בתיאום
לשכת נשיא ולשכת מנכ"ל ,תאריך לביצוע כנס מרצים לפתיחת שנה"ל.
 .4.1.2הכנס יקבע כשבוע עד שבועיים לפני פתיחת שנה"ל.
.4.2

מתן הודעה למרצים:
 .4.2.1בתחילת יולי ,לאחר סיכום רשימת המרצים שילמדו בשנה"ל הבאה,
יצא מכתב ע"י סמנכ"ל למינהל אקדמי למרצים ובו עדכון על תאריך הכנס
ובקשה ל"שריון" התאריך.
 .4.2.2כחודש לפני קיום הכנס ,יצא מכתב למרצים המפרט את תכני הכנס,
והנחיות מנהלתיות (בקשות להסעה ,בקשה לאישור השתתפות ועוד).

.4.3

תכני הכנס
 .4.3.1סמנכ"ל למינהל אקדמי ,בתיאום נשיא/מנכ"ל ,יכין תכנית בסיסית
לכנס.
 .4.3.2תכני הכנס יכללו :דבר נשיא ,דברי מנכ"ל ,הנחיות מנהלתיות של
דיקאנט הסטודנטים/רמ"ד מחשוב וסמנכ"ל למינהל אקדמי ,הרצאת
העשרה (עפ"י דגשי נשיא) ובחלקו השני של הכנס מפגש מרצים
במסגרת החוג.

.4.4

מנהלות
 .4.4.1אחריות כללית לארגון הכנס -סמנכ"ל למינהל אקדמי.
 .4.4.2היסעים לכנס-ככלל ההסעות לכנס יהיו בהסעות מרוכזות ממס'
נקודות מרכזיות (ירושלים ,ת"א ,חיפה) ובצירים מרכזיים בהם יוכלו
המרצים להשתלב בהסעה .עד כשבועיים לפני הכנס ,יקבע סמנכ"ל
למינהל אקדמי בתיאום אחראי היסעים של המכללה את תכנית ההיסעים
לכנס ,עפ"י בקשות המרצים כפי שתועבר על ידי המרצים בתשובה
למכתב הזימון  .בשבוע שלפני הכנס תישלח הודעה למרצים ,שביקשו
להשתלב בהסעה ,על נקודות האיסוף לאורך הצירים המרכזיים ,שעת
איסוף חזויה ואחראי הסעה שיהיה ברכב שניתן יהיה ליצור איתו קשר
במהלך הנסיעה.
 .4.4.3כיבוד -סמנכ"ל למינהל אקדמי ,באמצעות מדור ארגון ותיאום
משאבי הוראה ,יזמין כיבוד לכנס ,עפ"י לוחות הזמנים המתוכננת לכנס,
ועפ"י כמות מרצים צפויה.
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 .5אחריות:
.5.1
 .6נספחים:
.6.1

סמנכ"ל למינהל אקדמי יהיה אחראי לקיום הנוהל .
אין

[טבלת שינויים שבוצעו בנוהל]
מהדורה

תאריך ביצוע העדכון

סעיף/ים מושפע/ים

01

 27יוני 2017

4.4.4

02

מרץ 2018

תיאור העדכון
ביטול הסעיף-בתאום
עם סמנכ"ל מנהל
אקדמי .מבדק מס'
2017-09
רענון כללי של הנוהל
והפעילות להפעלתו
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