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

ד"ר רועי ששוןשם המרצה :
1011.2106.10קוד הקורס :מבוא לאקונומטריקה - שיעורשם הקורס :

37מספר משיבים :63מספר נרשמים :ביה"ס לכלכלהשם החוג :
59%אחוז משיבים :הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדוןשם הפקולטה :

1011 - ביה"ס לכלכלה - תואר ראשון - קורסי חובה בכלכלה - סמסטר ב' תשע"טתיאור 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-)---             17.006.390.935.550.782111211001.00. הערכה כללית של המרצה ( # )
  -*(-I--)----            27.006.421.165.540.892310110010.90. השיעורים היו מאורגנים

  ---*--I-)----           36.506.081.205.190.87189530100.86. השיעורים היו בהירים
   --(*--I)----           46.005.861.465.290.78178531200.73. השיעורים היו מעניינים

  *-I)---                 57.006.750.696.350.41312210000.77. יחס המרצה לתלמידים היה חיובי
  --*(I)---------         67.006.330.895.560.871810320000.46. רמת התיאום בין המרצה בקורס למתרגל (כאשר קיים שיעור תרגול)

   *--I-)-------          77.006.391.005.510.67224601000.29. אתר הקורס תרם ללמידה בקורס
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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
71% ויותר26% עד 70%עד 25%אחוז הנוכחות שלי בשיעורי הקורס כולל צפייה בשידורם בווידאו

1828התפלגות התשובות :

3 הרצאות ומעלה0-2 הרצאותהרצאות שבוטלו
2114התפלגות התשובות :

3 איחורים ומעלה0-2 איחוריםאיחורי המרצה
331התפלגות התשובות :

סטודנטית (נקבה)סטודנט (זכר)אני סטודנט/סטודנטית
2511התפלגות התשובות :

לגבי ההוראה: ממה היית מרוצה?
מרצה נחמד מאוד ואדיב, מסביר את החומר בצורה ברורה וסבלנית ומדגים אותו על ה"עולם האמיתי". חשוב לציין כי השיעורים שבוטלו לא היו באשמתו אלא בגלל השביתה של הסגל הזוטר.1965300
מסודר יחסית1967071
המרצה נחמד מאוד, ניכר שבאמת אכפת לו מהתלמידים וממידת הבנתם. הוא גם מוסיף עניין לשיעור עם בדיחות ודוגמאות מהחיים האמיתיים1967524

ההרצאות המצולמות בוידיאו מעולות! עוזרות מאוד לעקוב אחרי החומר (במיוחד המיילים שמציינים איזו הרצאה תעבור בכתה באותו שבוע). זה קריטי עבור סטודנטים שעובדים ולא יכולים להגיע לכל השיעורים הפרונטליים. ההוראה עצמה מעולה -1974833
שיעורים מסודרים מאוד באופן שקל לעקוב, מאמץ לקשר את החומר לנושאים אקטואליים מעניינים ויחס מאוד חיובי לסטודנטים.

רועי מסביר בצורה מעניינת, מצחיקה, כיפית וברורה נושא מורכב.1976034
המרצה הכי טוב שהיה לי מרוצה מהכל1977077
לראשונה באקדמיה, נתקלתי במרצה שמגלה עניין אמיתי בסטודנטים. קורס עם חומר קשה מאד ובעל דרישות גבוהות ורועי באמת הופך את זה לנסבל. כן ירבו.1978454
המרצה מעביר את החומר בצורה מאוד בהירה וברורה, עד לרמה שהרגשתי בתרגול. תודה רבה.1979486
מרצה מעולה :)1979859

מהכל, רועי מדהים. פעם ראשונה בפקולטה שהרגשתי שלמרצה באמת איכפת שאבין ושהוא מנסה לעשות את מירב המאמצים בכדי שהקורס יביא אותי להבנה אמיתית של החומר. רועי ברור, נעים, עונה לשאלות בסבלנות, ובנה את הקורס בתבונה רבה1987995
כך שיהיה מאורגן ומסודר.

נעים מקצועי ומעניין1989236

1993169
הנגשת הרצאות הקורס ביוטיוב היא הסטנדרט החדש של לימודים אקדמיים, ורועי ששון הוא המוביל של המגמה הזו באוניברסיטת תל אביב. בנוסף, כמות המידע המפורט, השימושי והרלוונטי שהוא העלה למודל בצורת הוכחות, פתרונות לתרגילים

ודוגמאות לקוד הינה חסרת תקדים בין כל הקורסים שלמדתי וצריכה להוות דוגמא ליתר המרצים בפקולטה לכלכלה ובמוסד הזה ככלל. עצם העובדה שהחומר של הקורס לא משתנה בין שנה לשנה וההרצאות המצולמות נשארות רלוונטיות מדגישות את
ערכו של מרצה מקצועי ועקבי שעומד מאחורי החומר שהוא מלמד. אם ניתן, תשבטו אותו, ואם לא, תעלו לו את המשכורת.

אחד המרצים הטובים ביותר שיצא לי לפגוש במסגרת לימודיי באוניברסיטה. כבר מהשיעור הראשון המרצה הראה אכפתיות כלפי התלמידים. בכל מקום בו התאפשר הוסיף עניין מעבר לחומר הנדרש, כדי להעביר לנו את חשיבות הנושא. הקפיד לענות על1996315
כל שאלה ולא להתקדם בחומר מבלי שראה שכל התלמידים מבינים.

מרצה מעולה, מעביר קורס קשה אך עושה זאת בצורה חיננית ועם הומור תוך כדי. כן ירבו...2000907
לגבי ההוראה: האם יש היבטים הדורשים שיפור?

השביתה פגעה מאוד ברצף הקורס. כמו כן, היקף השעות של הקורס גדול מאוד, וכתוצאה מהשביתה של הסגל הזוטר, התקיימו שלושה ימי השלמה ביום שישי, כל אחד של ארבע שעות, על מנת להשלים את החומר שהתפספס.1964801
מתעצל לכתוב בצורה מסודרת על הלוח.1966858
השעות בעייתיות וחא מאפשרות ריכוז משמעותי בחומר הנלמד.1976035
1978455.(R הסרטונים בסטאטה ולא בתוכנת) היה מקום לצמצם בחומר לאור השביתה. 3 ימי שישי של השלמות מהבוקר עד הצהריים לסטודנטים (עובדים) זו מכה כלכלית קשה. ולא, הסרטונים לא עונים על כל הדרישות ולא מספיק מעודכנים לחומר הנלמד
הרצאות שבוטלו- 3 ומעלה בגלל השביתה1986460
לעיתים הקצב מהיר, בעיקר בפיתוחים המתמטיים, מה שגרם לי ללכת לאיבוד בחלק מהשיעורים ואפילו לא להצליח לחזור לקשב עד סופם.1987996

הרבה פעמים המרצה כתב על הלוח בצורה מבולגנת - לא בהכרח בכיוון מסוים, ומחק מהר מאוד את מה שכתב על הלוח מבלי לנצל את אזורי הלוח הריקים קודם לכן. זה הקשה מאוד לעקוב אחר השיעור בגלל שהיה צריך כל הזמן להעתיק, וגם אם הייתי2004586
רוצה לחשוב על משהו שהוא אמר - חששתי שהוא ימחק בזמן הזה את מה שהוא כותב.
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