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המרכז לקידום ההוראה 
משוב למרצה - סקר שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה - סמסטר ב' תשפ"א

ד"ר רועי ששוןשם המרצה :
1011.3193.01קוד הקורס :כלכלה בעולם ה- Big Data - שיעור ותרגילשם הקורס :

24מספר משיבים :65מספר נרשמים :ביה"ס לכלכלהשם החוג :
שים לב כי אחוז המשיבים נמוך מ - 37%40%אחוז משיבים :הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדוןשם הפקולטה :

1011 - ביה"ס לכלכלה - תואר ראשון - קורסי בחירה בכלכלה - סמסטר ב' תשפ"אתיאור קבוצת ההשוואה :

גרף השוואה מול קבוצת ההשוואהקורלציה עם הפריט (#)התפלגות ההערכות בקורס שלךקבוצת ההשוואההערכת הקורס שלךהפריט
7   6   5   4   3   2   76543211ס"תממוצעס"תממוצעחציון

   *-I--)-------          17.006.540.785.531.01166110001.00. הערכה כללית של המרצה ( # )
    *(-I--)-------        27.006.330.925.211.10145410000.77. הערכה כללית של הקורס

  -*(I--)-----            37.006.420.935.690.96163410000.82. השיעורים היו מאורגנים
   *-(-I-)--------        47.006.420.885.261.22155310000.67. השיעורים היו בהירים

  *--(I--)-------         57.006.710.755.391.19202110000.88. השיעורים היו מעניינים
 *I-)----------           67.006.880.456.201.12221100000.58. יחס המרצה לסטודנטים היה חיובי
  *I-)-----               77.006.740.546.130.72184100000.65. שאלות בנושאי הקורס זכו למענה

   -*-I---)-              87.006.251.365.500.88156011100.44. דרישות הקורס הוצגו בצורה ברורה
   -*(-I--)----           97.006.361.265.310.98154110100.52. השאלות לתרגול, המטלות והבחנים תרמו ללמידה

   *-(-I--)---            107.006.420.885.350.94155310000.54. אתר הקורס (במודל) תרם ללמידה
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סולם הדירוג: 1-במידה מעטה מאוד ; 2-במידה מעטה ; 3-במידה פחות מבינונית ; 4-במידה בינונית ; 5-במידה יותר מבינונית ; 6-במידה רבה ; 7-במידה רבה מאוד 
ערכי העשירונים חושבו לגבי דירוג הפריט 2: "הערכה כללית של המרצה" שנחשב כפריט "גלובלי" ומייצג. קבוצת ההשוואה לחישובם היא כלל קורסי ה"שיעור", ה"שיעור ותרגיל" וה"שיעור ומעבדה" באוניברסיטה.

התפלגות תשובות לשאלונים
חלק מהשיעורים סינכרוני וחלק א-סינכרוניא-סינכרוניסינכרוניהפורמט של הקורס

1419התפלגות התשובות :

שילוב של שיעורים סינכרוניים וא-סינכרונייםלמידה מרחוק א-סינכרונילמידה מרחוק סינכרונילמידה פנים מול פניםאם הייתה ניתנת לך האפשרות, באיזה אופן היית מעדיפ/ה ללמוד את הקורס הזה?
14306התפלגות התשובות :

71% ויותר26% עד 70%עד 25%אחוז הנוכחות שלי בשיעורי הקורס כולל צפייה בשידורם בווידאו
0419התפלגות התשובות :

3 הרצאות ומעלה0-2 הרצאותהרצאות שבוטלו
230התפלגות התשובות :

3 איחורים ומעלה0-2 איחוריםאיחורי המרצה
230התפלגות התשובות :

סטודנטית (נקבה)סטודנט (זכר)אני סטודנט/סטודנטית
186התפלגות התשובות :

לגבי קורס זה: ממה היית מרוצה?
תוכן הקורס מעניין מאוד, פרקטי וקשור לחיים המקצועיים העתידיים שלי. אני חושבת שלמדתי הרבה במהלך הקורס וזה יכול לשמש אותי בעתיד.2251597
לא יתרון או חיסרון אז אכתוב בשניהם. זה וקורס מאוד שונה מהקורסים שהיו לי עד כה, בין במבנה השיעור, ובין אם בתוכן. ולכן איני יודע איך לגשת אליו מבחינת למידה, תרגול, סיכום במהלך השיעור וכו...2257909

2261624

הקורס מהנה ומעניין מאוד, התכנים מעניינים ונוגעים למציאות העסקית, החברתית והכלכלית הנוכחית מה שהופך את השיעורים למעניינים מאוד ורלוונטיים מאוד. כמו כן, השיעורים היו מאורגנים ומסודרים, רצף התכנים הנלמד היה נכון ואיפשר להתחבר
לחומר הלימוד בצורה טובה יותר. שילוב הכיתה בשאלות לארוך השיעור שמרה על ריכוז ואפשרה להשמיע את דעתנו ולהיות משתתפים פעילים במהלך השיעור. ההפנייה במהלך השיעור וכן לאחריו לכתבות ותכנים הנוגעים לתכני הקורס תורמת גם היא

לחוויית הלימודים, העניין ומוסיפה משמעות רבה לחוויית הלמידה! היחס לסטודנטים היה חיובי מאוד, כל שאלה שנשאלה במהלך השיעור וכן לאחריו קיבלה מענה. העובדה שהקורס מאוד רלוונטי ויישומי הופכת אותו למשמעותי במיוחד והקורס מייצר רצון
Big Data-להעמיק בעולמות ה

2262899
קורס מעולה,אולי הקורס הכי מעניין שהיה לי במהלך התואר. הקורס משלב תרגול מעשי יחד עם למידה על סמך דוגמאות מהתעשייה ומחיי היום יום בעולם העסקים וההייטק בפרט וזה נקודת החוזק העיקרית של הקורס ומה שהופך אותו לקורס מוצלח

,R-ביותר. נהנתי מאוד והצלחתי להישאר מרוכז וקשוב למרות השעה היחסית מאוחרת שבה הקורס התרחש. חשוב לי לציין לחיוב את אופיר המתרגל - עשה עבודה מדהימה, תמיד היה בשביל לענות על שאלות ולעזור כשהדברים לא מסתתדרים ב
שאפו!

החומר מאוד מעניין ופרקטי, נותן הבנה של עקרונות שבשימוש בשוק העבודה בתחום. המרצה מסביר בצורה מאוד מעניית וברורה, משלב צחוקים ומדבר בגובה העיניים.2265848
קורס מעולה, מעניין ורלוונטי מטלה ראשונה הייתה מתישה וארוכה, אבל זו באמת הדרך היחידה ללמוד לעומק את הנושא ככה שאני שמח שהיא ניתנה2270980
הקורס מעניין ומעשיר! מאוד פרקטי ורחב בנושאיו. הועבר בצורה מעןלה. אהבתי את השילוב של בשיעורים עם הסרטונים של אופיר המראים את הפרקטיקה2275927
שיעורים וחומר מעניין. מאד רלוונטי2278021
מרצה תותח. רואים שהוא מגיע מהתעשייה ומעביר ידע רלוונטי ופרקטי.2300832
אחד הקורסים המעניינים והרלוונטיים שהיו.2302343

לגבי קורס זה: האם יש היבטים הדורשים שיפור?
הייתי שמחה ליותר זמן תרגול מעשי כחלק מהשיעור ולא רק חומר תיאורטי.2251598
לא יתרון או חיסרון אז אכתוב בשניהם. זה וקורס מאוד שונה מהקורסים שהיו לי עד כה, בין במבנה השיעור, ובין אם בתוכן. ולכן איני יודע איך לגשת אליו מבחינת למידה, תרגול, סיכום במהלך השיעור וכו...2257910
יש יותר מדי חומר בקורס ופחות מדי עומק. עדיף להפחית בחומר ולהעמיק ביתר.2261614

2261625
מובן שהנסיבות הובילו ללמידה מקוונת, אבל הקורס מועבר בשעות מאוחרות יחסית, מה שמקשה לשמור על ריכוז לכל אורכו. לכן, קיומו באופן פרונטלי או היברידי יכול להפוך את חווית הלימוד למהנה יותר וכן אפקטיבית יותר, וכן לאפשר דיון פורה יותר

במהלך השיעורים. סרטוני ההסבר על החבילות השונות שהועלו ע"י אופיר תרמו רבות ללמידה, עם זאת, לתחושתי חסר קצת דיון כללי על איך נכון לעבוד עם תוכנה, איפה הכי טוב למצאו מדריכים בסיסיים, ואולי קצת יותר מדריכים בסיסיים על איך בכלל
עובדים עם דאטה רב, וכן איך יוצרים תחזיות בעזרת דאטה קיים.

היה נחמד אם הוא היה מתקיים בשעה מוקדמת יותר, אבל יש אילוצים כנראה...2262900
לא חושבת על משהו2275928
חסר שיקוף לגבי מטלות ומשימות. ירידה לפרקטיקה ויישום של החומר הנלמד2278022
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