האוניברסיטה העברית בירושלים

משאל הערכת ההוראה לשנת תש“ע

לסגל האקדמי הבכיר

הבחירה של מורים מצטיינים נעשתה על פי אמות המידה הבאות:
• לכל מורה חושב ממוצע של הערכות התלמידים בכל הקורסים שבהם לימד בפקולטה במשך השנה • בחישוב נכללו הקורסים שבהם השיבו
למשאל  6תלמידים לפחות • קבוצת המורים המצטיינים כוללת  15אחוז מחברי הסגל האקדמי הבכיר בעלי ממוצעי ההערכות הגבוהים ביותר ,בתנאי
שממוצע ההערכות של המורה איננו נמוך מ • 19.00 -קבוצת המצטיינים כוללת גם את המורים אשר ממוצע ההערכות שלהם  19.50לפחות )גם אם
אינם נכללים ב 15 -אחוז המורים העליונים( • ברשימת המצטיינים נכללים מורים אשר סך המשיבים שלהם  17ויותר • הרשימה מסודרת לפי א-ב.
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ברכת האוניברסיטה נתונה לטובים שבמוריה

