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המרכז לקידום ההוראה
משוב למרצה  -סקר שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה  -סמסטר א' תשע"ז
שם המרצה :

ד"ר רועי ששון

שם הקורס :

מבוא לאקונומטריקה  -שיעור

קוד הקורס :

שם החוג :

ביה"ס לכלכלה

מספר נרשמים :

93

שם הפקולטה :

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

אחוז משיבים :

80%

תיאור קבוצת ההשוואה :

 - 1011ביה"ס לכלכלה  -תואר ראשון  -קורסי חובה בכלכלה  -סמסטר א' תשע"ז

הפריט
 .1הערכה כללית של המרצה ) ( #
 .2השיעורים היו מאורגנים
 .3השיעורים היו בהירים
 .4השיעורים היו מעניינים
 .5יחס המרצה לתלמידים היה חיובי
 .6רמת התיאום בין המרצה בקורס למתרגל )כאשר קיים שיעור תרגול(
 .7אתר הקורס תרם ללמידה בקורס
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הערכת הקורס שלך
חציון ממוצע ס"ת
0.78
6.60 7.00
0.63
6.74 7.00
1.10
6.25 7.00
1.15
6.17 7.00
0.80
6.71 7.00
0.91
6.32 7.00
1.17
6.26 7.00

קבוצת ההשוואה
ס"ת
ממוצע
0.74
5.42
0.80
5.65
0.97
5.16
0.73
5.02
0.67
6.04
0.45
5.74
0.45
5.66

התפלגות ההערכות בקורס שלך
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41
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קורלציה עם הפריט )(#
1.00
0.79
0.79
0.70
0.81
0.46
0.44

74

מספר משיבים :

גרף השוואה מול קבוצת ההשוואה
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7
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סולם הדירוג-1 :במידה מעטה מאוד ; -2במידה מעטה ; -3במידה פחות מבינונית ; -4במידה בינונית ; -5במידה יותר מבינונית ; -6במידה רבה ; -7במידה רבה מאוד
ערכי העשירונים חושבו לגבי דירוג הפריט " :2הערכה 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
 71%ויותר
 26%עד 70%
עד 25%
אחוז הנוכחות שלי בשיעורי הקורס כולל צפייה בשידורם בווידאו
65
7
2
התפלגות התשובות :
הרצאות שבוטלו
התפלגות התשובות :

 0-2הרצאות
64

 3הרצאות ומעלה
0

איחורי המרצה
התפלגות התשובות :

 0-2איחורים
62

 3איחורים ומעלה
1

אני סטודנט/סטודנטית
התפלגות התשובות :

סטודנט )זכר(
38

סטודנטית )נקבה(
34

לגבי ההוראה :ממה היית מרוצה?
 1610606מרצה מעולה! הפךמאת הקורס הממש מפחיד הזה לקורס מעניין! הוא מקצועי ברמה הכי גבוהה ,אדיב ,סבלני ואחד המרצים שעשו לי את התואר בכלכלה.
סיימתי תארים במספר פקולטאות באוניברסיטה ורועי הוא בהחלט בין המרצים הטובים ביותר שלימדו אותו .שיעוריו מאורגנים ,ברורים )על אף שהחומר לעיתים לא פשוט( ,מועברים באווירה טובה ובהומור .הוא מצליח תמיד לקחת את החומר התאורטי
 1610694ולהמחישו באמצעות דוגמאות פשוטות .הוא מבצע גם הדגמות בשיעורים על הדרך להשתמש בחומר שנלמד בתוכנת ה .Stata-הדגמות אלה בהחלט מסייעות בפתרון התרגילים והבנת החומר .בקיצור ,מרצה מצוין .עוד אציין כי לצערי ,מדובר במרצה
שהוא בבחינת חריג בנוף האוניברסיטאי .כאדם בעל רקע מסוים בפדגוגיה ,הייתי ממליץ לאוניברסיטה לבחון כיצד ניתן לעודד מרצים לנקוט את שיטות ההוראה של רועי.
המרצה הכי טוב שנתקלתי בו באוניברסיטה .מעביר את החומר בצורה מעניינת ובהירה ,מוודא את הבנת הסטודנטים ,זמין לשאלות .מעורר מוטיבציה לעיסוק בתחום האקונומטריקה וכך גם ללימוד הקורס .מעבר לשעות ההרצעה נוהג לשלוח מאמרים
1610807
רלוונטים לחומר הלימוד ובכך מקשר אותנו לעולם ה"אמיתי" .ניכר כי הוא מצליח להעביר חומר מורכב בצורה מופשטת התורמת להבנת הסטודנטים .נוהג לתת דוגמאות מעולם הסטודנטים לצורך הבהרת החומר.
 1613708מדהים
באמת קשה להסביר פה בכמה שורות עד כמה רועי הוא מרצה מהשורה הראשונה .אני יכול להגיד בלב שלם שהוא המרצה הכי טוב שנתקלתי בו עד כה .הנכס של צילום הקורס הוא פשוט נכס מדהים לדורות הבאים ,ההמלצה שלי תהיה שגם אם לא רועי
 1619892מלמד אז ללמוד דרך הצילום הללו .החיבור בין הפרקטיקה לבין האקדמיה במהלך השיעור ,פשוט מעולה .מכניס עניין לשיעורים ,בונה את הקורס בצורה הנכונה ביותר קודם כל בונה הבנה בהדרגתיות ואז נכנס לתוך האלגברה .שוב חשוב לי לציין עד כמה
נהנתי בקורס ועד כמה נהנתי מההרצאות ,פשוט כל הכבוד!!
 1624742מרצה מדהים ,מסביר חומר מורכב בצורה מעניינת וברורה .מסביר את הדברים בקונטקסט רחב ומראה כיצד הוא משתלב בכל היבטי החיים.
 1628213מרצה מצוין!!! לשמר בכל מחיר.
 1628836מרצה נפלא ,מסביר טוב ,בפשטות .לעיתים יש תחושה כאילו אין לו זמן לשאלות אחרי השעיור.
 1629468הקורס צולם אונליין ליוטיוב וזה עזר לי מאוד עקב השעות הלא נוחות של הקורס .זה מעולה ועוזר להבין את החומר ,צריך לאמץ ביותר קורסים.
 1632146מרצה מעולה! אכפתי וקשוב לסטודנטים .העביר את השיעורים בקצב מעולה ולא רץ כמו שאר המרצים בברגלס .הוידיאו בהחלט הקל על חיי! תודה רבה!
 1639513מרצה מעולה! מעביר את החומר בצורה ברורה ומובנת ,דואג להדגים ולקשר לאיך שהדברים קורים במציאות.
מרצה מעולה שמשקיע מאוד בסטודנטים .ניכר כי איכות ההוראה חשובה לו מאוד .רועי מעביר את החומר בצורה ברורה מאוד ומעניינת .למרות רמת הקושי של הקורס רועי הצליח לייצר עניין רב בחומר הנלמד ולקשר אותו לחיים האמתיים ,מה שלא קורה
1639519
לרוב בשאר קורסי הכלכלה שלקחתי עד כה .תמיד זמין ועונה על כל שאלה .נהניתי מאוד ללמוד אצלו הסמסטר.
 1640842ההקלטות בוידאו מאוד מתחשבות ועוזרות.
ההרצאות המוקלטות תורמות הרבה .גם כתיבת הנושאים עליהם נעבור בתחילת השיעור על הללוח לי אישית תרמו לחיפוש מהיר במחברת .דומגאות מועילות ,אם כי לפעמים ארוכות וסקורות מעבר לנדרש .דוגמאות על השימוש בחומר הנלמד ב"חיים
1641170
האמיתיים" היו מעניינות ותורמות.
 1641944מרצה נעים וחיובי .מסביר לאט וברור .השיעורים המוקלטים גם טובים מאוד ועוזרים למי שבטעות החמיץ שיעור )חשוב מאוד בהתחשב בעובדה שהשיעורים היו רק בשעות הערב המאוחרות(.
 1642571סרטוני הוידאו מאוד תרמו להבנה .מדובר בקורס הקשה ביותר בכלכלה ורועי בהחלט מקל עלינו עם הסברים מפורטים ,אטיים ומובנים.
 1646352מרצה מעולה!!! מסביר הכל בצורה מעמיקה ,כיף לבוא לשיעור
 1646366מרצה מצוין
מרצה מצוין! לא יאומן שניתן להנות ככה מקורס שכלכך הפחידו אותנו לגביו .רועי העביר את החומר בצורה יוצאת מן הכלל ,מעניינת בהירה ,כל הזמן דאג לחבר אותנו למציאות ונתן דוגמאות מהחיים האמיתיים ,דבר אשר יצר חיבור אמיתי לחומר .רואים
 1647107בברור שהוא יודע את החומר בצורה פנומנלית ויודע איך להעביר ואתו בצורה הטובה ביותר שניתן .הוא נהנה מאוד מהחומר הנלמד וכן מהעברתו לתלמידים .היחס שלו לתלמידים מדהים ,עונה לכל שאלה וסבלני מאוד! הרגיש כאילו הוא רוצה שבאמת
באמת נבין את החומר ומסביר אותו בהתאם .נהנתי מאוד לראות ולשמוע אותו ,פשוט תודה!
 1649384החומר הוא מאוד קשה והמרצה מוצא דרך להעביר לנו אותו על ידי דוגמאות מעניינות )כתבות בנושא שמדגימות וכו'( .מתנהג בצורה נחמדה ועונה ומסביר גם שאלות שאולי נראות פשוטות אבל לנו הן ממש חשובות .תודה!
 1651436מרצה מעולה שמחובר מאוד לחומר הלימוד .חשוב לו שנבין גם מעבר לחומר הלימוד .משקיען
מרצה מצוין .זה לא סוד שזהו הקורס המפחיד ביותר בתואר .עם זאת ,ללא קשר לציון שאקבל ,זהו הקורס שהכי נהניתי ממנו עד כה בתואר .גרמת לי להתעניין בנושא ,ואני אעמיק את לימודי בתחום בזכות הסקרנות שעוררת בי .השיעורים היו מאוד
1652382
מסודרים ,מאוד מובנים ,והיחס לסטודנטים בהרצאות היה מצוין .אני מקווה שיצא לי ללמוד ממך עוד או אפילו לעבוד איתך בהמשך הדרך .תודה רבה על הכל!
 1654987הסברים מאוד מסודרים וקונסיסטנטיים ,כמעט ולא נשאר מקום לשאלות .המרצה מערב את הסטודנטים במהלך ההרצאה ,ונותן דוגמאות מעניינות
 1655606רועי מעביר קורס שנחשב קשה בצורה קלילה ,מביא דוגמאות ומאמרים אקטואלים ומוסיף עניין לקורס .הוא מעביר את החומר בצורה ברורה )עד כמה שניתן( .תמיד סובלני לענות על שאלות של סטודנטים עד שיבינו.
השנה הראשונה בה ההרצאות מוקלטות  -משפר מאוד את חווית הלמידה .אם לא הבנת משהו אפשר לחזורר על חומר ההרצאה ואם לא היית אפשר להשלים .שיעוורים מאוד מסודרים ,לא הכל מובן כי החור לא קל אבל מסודר וברור .רועי נעים ,מנסה
1655645
שכולם יבינו ,מנסה ליצור עניין אצל הסטודנטים.
מתן דוגמאות מתכנת הסטאטא בהרצאות יקר מפז! שימוש במחקרים עדכניים לצורך הבהרת החומר .ההבחנה בין החומר "היבש" הדרוש למבחן לבין תהליך עיבוד המידע הלכה למעשה כאשר מנסים להסיק מסקנות על רגרסיות .וכמובן ,העלאת
1659545
ההרצאות לווידאו בהחלט תורם תרומה משמעותית ללמידה ,בטח כשמדובר במקצוע מורכב ועמוס
 1665945זהו קורס חוזר שלי באקונומטריקה .בהחלט חוויה מתקנת .החומר הרבה יותר ברור ,עובר בצורה מעניינת ופשוטה
 1671171החלטת ד"ר רועי ששון להסכים לצלם את ההרצאות עזרה לי מאוד ולכן אני מודה לו!
רועי הוא מרצה מעולה ,לוקח את הקורס ששמו הולך לפניו כמאיים -ומנסה להפוך אותו לבהיר עד כמה שניתן .מסביר את הרציונאל בצורה טובה ותמיד משליך את החומר הנלמד על דוגמאות קונקרטיות המבהירות את הנושא בצורה טובה .מעבר לזה כלל
1672808
הכתבות והמאמרים היו מעולים והצילום בוידאו תרם בצורה משמעותית לקורס .זה איפשר לנו לחזור אחורה לשיעור במידה ונתקענו בשיעורי הבית או שפספסנו משהו וחידד לעיתים נושאים מורכבים יותר.
 1674992רועי מרצה סופר רציני וסופר מנוסה ,ובשונה ממרצים רבים אחרים  -זה ניכר .הוא מדריך באופן מעולה ומצליח להעביר חומר יבש ו"משעמם" באופיו בצורה מעניינת ומהנה .הוא משתמש בהרבה מאוד דוגמאות ,סיפורים והמחשות שעושים את החומר
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בהיר בהרבה .השיעורים מתנהלים באווירה רצינית אבל נעימה מאוד .התיעוד בווידאו תרם רבות ללימודים  -שאפו על כך .רועי לקח בשיא הרצינות הערות שקיבל מחברה ללימודים על צורת ההדרכה שלו ועל ההתאמות הנדרשות כדי להנעים את שהותן
של סטודנטיות בכיתה  -ועל כך הוא ראוי למלוא ההערכה.
 1676228המרצה הכי דידקטי שיצא לי ללמוד אצלו באוניברסיטה ,בהיר ,נהיר ,מרשים ,יחסי אנושי מעולה ,מסביר נהדר ,מזג טוב .תודה רבה!
לגבי ההוראה :האם יש היבטים הדורשים שיפור?
 1610695הפתרונות לתרגילים שמפורסמים באתר לאחר הגשת התרגילים ,אינם תמיד מלאים .לעיתים סעיפים מתוך שאלות לא זוכים למענה.
 1613709שום דבר
 1619893אין שום דבר שדורש שיפור.
 1632147כדאי להיות יותר מסונכרן עם אלון המתרגל....לפעמים הייתה הרגשה של חוסר תאום בין המתרגל למרצה.
 1640843שיעורי הבית לא תמיד תאמו את החומר הנלמד בכיתה .חלקם היו ברמת קושי גבוהה מדי
בתחילת הקורס ,בנושאים היותר אינטואיטיבים ופשוטים )כדוגמת חזרה על סטטיסטיקה סמסטר קודם( השיעורים היו איטיים .וכך הנושאים היותר חשובים וקשים היו יותר לחוצים בזמן .כמו כן ,אין תיאום עם הקבוצה השניה ,מה שמקשה על עשיית
1641171
שיעורי בית )אי אפשר להעזר בסטודנטים נוספים( .לגבי הסטאטא -הייתה תחושה כאילו נזרקנו למים עם תוכנה שאנחנו לא מכירים ,ולא עברו איתנו עליה כמו שצריך.
כותבים בשיעור המון ולעמים קשה לעקוב עם הכתיבה וגם להקשיב ואז מפספסים נקודות חשובות .יכול לעשות אם יהיו סיכומי שיעור מוכנים שיכילו את כל החישובים שיהיו בשיעור שנוכל להתרכז בלרשום הערות קצרות וגם להקשיב ,בלי לבזבז זמן על
1641945
העתקת אלגברה מהלוח.
 1646353מושלם
 1647108אין! הוא פשוט מצוין!
 1649385עדיין מדובר בחומר קשה ,אולי ניתן להוסיף שיעורי תגבור או דרך כלשהי שתחזק את האינטואיציה .הרגשתי שבין השיעור לתרגיל יש מעין קפיצה ברמה )לא יותר מידי גדולה( אבל המעבר מהשיעור לתרגול היה לי חד מידי ולא התעכל בצורה טבעית.
 1655646הקורס עמוס מאוד מאוד מאוד .בכל מיני מוסדות אחרים מחלקים את הקורס לשני סמסטרים .כדאי לשקול גם פה
החלטת ד"ר רועי ששון להסכים לצלם את ההרצאות עזרה לי מאוד ולכן אני מודה לו! הקורס מעניין מאוד ,רק חבל שהוא קיבל מוניטין גרוע אצל הסטודנטים כי יש רושם שהמבחנים קשים מדי ,וקושי המבחנים גורע מהנאת הסטודנטים בלמידה .אני מקווה
1671172
שהמרצים ייקחו את זה בחשבון ,גם בסמסטר הנוכחי ,וגם בעתיד.
 1676229אומרים שאפשר תמיד לעלות .בהצלחה!
עיבוד נתוני סקר הערכת ההוראה נערך ע"י Bright Aqua Technologies LTD
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