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ענת רפאלי

סיום כהונה ? -

יו"ר הוועדה לאתיקה במחקר בבני אדם במדעי
ההתנהגות
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סיום כהונה – 31.12.17

מינויים לוועדות סנט
חברים בסנט
חברים מתוקף תפקידם
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וועדות נבחרות
ועדה מרכזת
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ועדה מכינה סנטית
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וועדת קבע למינוי סגל בכיר

-

וועדת קבע ללימודים אקדמיים
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וועדת קבע לחברי סגל במסלול ללא קביעות
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וועדת קבע לתוארי ולפרסי כבוד
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ועדה לפיתוח אקדמי

-

וועדת מחקר

-

סיום כהונה – ?

ועדה בין סנטית של האוניברסיטאות -להכנה על
העצמאות האקדמית של האוניברסיטאות
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וועדת החיפוש למינוי הדיקנים הכלל -טכניונים :דיקן
לימודי הסמכה ,דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים ודיקן
הסטודנטים
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שופט בביה"ד המשמעתי לסטודנטים

-

שופט בביה"ד המשמעתי של הסגל -האקדמי בדרגת
פרופסור
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שופט בביה"ד המשמעתי של הסגל -האקדמי בדרגת
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סיום כהונה – 31.12.18

שופט בביה"ד המשמעתי לסטודנטים
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סיום כהונה – 31.12.17

אב ביה"ד לערעורים בבית הדין למשמעת של הסגל
האקדמי

דב מונדרר

סיום כהונה31.12.18 -

ועדה מכינה סנטית

-

וועדת השיפוט להענקת פרסי -הצטיינות לסגל האקדמי

-

סיום כהונה ב31.12.18-

נציגי הפקולטה בגופים טכניוניים
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