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 צביקה קופליק פרופ' שם:

 פרופסור מן המניין דרגה :

 מדעי החברה :  פקולטה

 מערכות מידעחוג : 

 

אני פרופסור מן המניין בחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה. אני פורש צה"ל, 

 , כיהנתי בעבר כראש החוג למערכות מידע. 2004 -הגעתי לאוניברסיטה ב

באוניברסיטה פעלתי רבות, )כמו כולם( במסגרת המחקרית. הנחיתי  יבמהלך שנותי

ואני מנחה סטודנטים רבים לתארים מתקדמים, הגשתי וזכיתי במענקים מקרנות מחקר 

בארגון כנסים וסדנאות  –תחרותיות, אני פעיל )מאוד( במסגרות מקצועיות בינלאומיות 

" מבחינה מחקרית בתחומי בארץ ובחו"ל ובכך "שם את אוניברסיטת חיפה על המפה

 המחקר שלי. 

פורמלי של חברי סגל רבים בחוג, -מתוקף תפקידי כראש חוג ומנטור פורמלי או א

ברצוני לפעול לשיפור תהליך הקידום באוניברסיטת חיפה באמצעות שינוי תקנון 

המינויים. הכוונה היא לאפשר יתר משקל להחלטות החוגים והפקולטות ולהגביר 

 הקשור לפתיחת הליכים לקידום.שקיפות בכל 

בנוסף, ברצוני לפעול להפיכת האוניברסיטה למקום נעים יותר לחברי הסגל על ידי 

הגברת שיתוף כלל חברי הסגל בקבלת החלטות אסטרטגיות הנוגעות הן 

בדרך של  לאוניברסיטה כמוסד והן לחברי הסגל כפרטים. ניתן לעשות זאת בקלות 

על מנת להשיג הבנה,  –, הצגת רעיונות שעולים לדיון סיעור מוחות הצעת רעיונות

 הסכמה ותמיכה בכיווני התפתחות עתידיים.

-ןשילובי מחקר ותכניות לימוד ב –חוגי -ןברצוני לפעול לקידום פוטנציאל השילוב הב

תחומיים. בשנים האחרונות השקעתי רבות בשילובים בין תחומים -תחומיים ורב

וח והחברה. למשל לפני כארבע שנים הצעה בהובלה טכנולוגיים לתחומי מדעי הר

ש"ח מקרן יד הנדיב  2,000,000משותפת של ד"ר משה לביא ושלי זכתה במימון של 

תכנית ייחודית  –להקמת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי הרוח הדיגיטליים 

אשכול מדעי הנתונים שמטרתו  –בישראל. בנוסף, פעלתי להקמת אשכול העשרה 

קנות ידע בסיסי במדעי הנתונים לכל סטודנט באוניברסיטה. בשילובים אפשריים לה

 אלו ודומיהם יש יתרון יחסי לאוניברסיטת חיפה אשר אינו ממומש כיום במלואו.
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