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 Tempus IDEAמדדי איכות בפרויקט 

והצגתן באופן ממחושב

מר אוריאל ישראלי: מנחה אקדמיפילוסוףואיילת הכהןאודליה תפילין : מציגות

   -סיכום 
הינו פרויקט מהותי המקשר בין תעשייה לאקדמיה ובין אקדמיות בישראל  Tempus-IDEAפרויקט 

בשל כך העברנו שאלונים בסמינר שנערך בשנקר , ניהול האיכות - WP6מנהל את  HIT. ואירופה

והממצאים היו טובים וכן הפצנו סקר איכות בקרב מבצעי הפרויקט והסקנו מסקנות לגבי  2013בנובמבר 

בנוסף בנינו . ושביעות רצון לגבי כל חבילת עבודה ועל הפרויקט באופן כללי( תכנון מול ביצוע)ההתקדמות 
.שיציג את הסטאטוס באופן ויזואלי Dashboardמדדים והקמנו 

?טמפוס תוכניתמה היא 

הינה תכנית של האיחוד טמפוס

האירופי התומכת במודרניזציה

התכנית. של ההשכלה הגבוהה

עוסקת בהגברת שיתוף הפעולה

בין האיחוד האירופי והמדינות

.השותפות

-ממצאים 
,  בפרויקטים אחרים Tempusלשאלה האם הינם מעוניינים להמשך שיתוף פעולה בעבודה עם 

.5מתוך  3.8עומד על וכן הממוצע , רוב מנהלי הפרויקטים השיבו בחיוב

עדכנו את הפרויקט ובאמצעות לוח מחוונים הגענו למסקנות כי אחוז  , י הערכה של מנהלי הפרויקט"עפ

.  וכן הפרויקט בעיכוב של ארבעה ימים מהתקדמות הפרויקט המשוערת,  35%ביצוע הפרויקט עומד על 

?טמפוספרויקט הוא מה 

יצירת כלים ושיטות לקביעת
בין  משותפתמסגרת ושפה 

סטודנטים מדיסציפלינות

(הנדסה וניהול, עיצוב)שונות 

ולחזק שיתוף פעולה בין אקדמיה

.לתעשייה בתחום החדשנות

 -תפקידנו בפרויקט

במסגרת הפרויקט מתקיימים סמינרים המקנים כלים 

תפקידנו בפרויקט הוא להעריך את  , לגישור הפערים
הסמינרים לצורך בדיקת היתכנות היכולת של המכון 

HIT  בו יוקנו , להקמת מרכז חדשנות בתחומו

עיצוב וניהול כלים לראיה , לסטודנטים מפקולטות הנדסה
. מוצלחת בשוק ובתעשייהרחבה שיאפשרו השתלבות

:  פיתחנו שני כלי מחקר -מתודולוגיה 

שני סוגי שאלונים כאשר הראשון מופנה למבצעי חבילות העבודה בפרויקט לשם הערכת ביצוע  •

שאלון , והשני הינו שאלוני הערכה לסמינר חדשנות המשלב חלק כמותי וחלק איכותי, ושביעות רצון

הבוחן את מידת התממשות הציפיות בחלוקה לאנשי אקדמיה ואנשי  , אשר הועבר עם סיום הסמינר
.עסקים

בהתאם להתקדמות בפועל , MS Project -תצוגה ממוחשבת של התקדמות הפרויקט מתוך תוכנת ה•

.על פי הערכת מנהלי חבילות העבודה


