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המעבדה ל ראייה ולמדעי התמונה

גליון הערכת פרויקט
שם הפרויקט :פרויקט מעניין מאוד
המנחה :מנחה מצויין
 .0פלוני אלמוני
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חלק זה לשימוש המנחה( :ר' הנחיות מעבר לדף)

טווח
נקודות
הגדרת המפרט ותכנון מוקדם:

2-02

סקר ספרות ורקע עיוני:

2-02

מקוריות בבחירת פתרון:

2-2

שליטה בחומר העיוני:

2-02

יכולת הנדסית וטכנית:

2-2

התמודדות ,איתור ופתרון בעיות :רצינות ,מקצועיות,
מורכבות הפרויקט ,עצמאות ,יזמה
הצגת פרויקט סופית:

2-02
2-02

דו"ח סופי (כולל הסקת מסקנות)

2-02

הערכת הצטיינות
מידה יוצאת דופן של עצמאות ,מקוריות ,חריצות,
( 2נק')
יזמה ,ביצוע משימות מעבר לדרישות.

2-2

שלב ביניים
( 02נקודות)

שלב ביצוע
( 02נקודות)
שלב סיום
( 02נקודות)

☺

ציון

0

0

סה"כ (מתוך :)02
תאריך:

חתימת המנחה:
חלק זה לשימוש המעבדה:
ציון מנחה
ציון צוות המעבדה

ציון מנחה
הערכה כללית ,תיעוד וצורת הגשה
עמידה בלוחות זמנים (יש להוריד  2נקודות על הגשה
מאוחרת משנה מתחילת הפרויקט)

2-2

ציון סופי:

הערות:
יש להנחות את הסטודנטים למלא טופס משוב

□

2-02
2-2

!http://www2.ee.technion.ac.il/Labs/EELAbs/

מילאו טופס משוב באתר המעבדות.

חתימת אחראי מעבדה:

תאריך:
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הנחיות למילוי טופס ציון:


יש למלא בצורה ברורה את פרטי הפרויקט ,שם המנחה ,שמות הסטודנטים ,מספרי סטודנט
וסוג הפרויקט (להקיף בעיגול)



בעמודה" :ציון" יש לתת ציון הנמצא בטווח הנקודות שבכל שורה.



בעמודות  1ו 2 -ניתן להפריד בין ציוני הסטודנטים !



השיקלול הרשום הנו בגדר המלצה וניתן לשנותו בהתאם לאופי הפרויקט.



ציון המנחה יסתכם ל 09-נקודות , .שאר  19הנקודות יינתנו ע"י המעבדה.



פרויקט חייב לקבל ציון תוך שנה קלנדרית מתחילתו ,כלומר פרויקט שהתחיל בסמסטר אביב
חייב לקבל ציון עד תחילת סמסטר אביב בשנה שאחרי .איחור מעבר לכך יגרור הורדת  5נקודות
מציון הפרויקט על ידי צוות המעבדה.

הנחיות להמלצה על פרויקט מצטיין:
בניגוד לתרגילי בית במקצועות עיוניים ,פרויקט שמבוצע כראוי לא אמור לקבל אוטומטית ציון של .199
קשה לתת הערכה מדויקת לפרויקט ,בו משקיעים הסטודנטים בדר"כ שעות ארוכות כדי להביאו לשלמות.
כדי ליצור את ההפרדה בין פרויקט טוב-מאד ופרויקט מצויין ,הוכנסו חמש שאלות שהתשובה עליהם כן
או לא (ציון  9או  )1יאפשרו למנחה להעריך את מצוינות הפרויקט ,אם קיימת.
פרויקט שמקבל ציון  199אמור להיות כזה שניתן לומר עליו שהוא בוצע מעל ומעבר לציפיות ושהוא בולט
באופן חד משמעי יחסית לפרוייקטים אחרים בתחום.
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