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שבפולין  Poznanבאוניברסיטת  Summer School -השתתפתי ב 2010לספטמבר  13-17בתאריכים 

 .הנה כמה רשמים וחוויות. Service Sciencesבנושא 

 

IS: Link 

 IS: Linkמטעם ארגון  Summer Schoolsבפוזנאן הינו אחד ממספר  Summer School -ה

(http://www.is-link.org )כדאי לומר מספר מילים על הארגון, בכדי להבין את המסגרת, ולכן .

IS:Link  הוא למעשה רשת של שיתופי פעולה בין בתי ספר למערכות מידע באוניברסיטאות מרחבי

ידע ומומחיות ושיתוף פעולה אקדמי חילופי , אשר הוקמה בשביל לאפשר חילופי סטודנטים, העולם

 החידוש שברשת הוא בכך שהוא מאפשר לעשות כל זאת באופן אשר מוטמע. ולימודי בתחום זה

סטודנטים , למשל, כך. תוכנית הלימודים באוניברסיטת המוצא של הסטודנט ומתואם עם

תחום ל ב"חואוניברסיטה חברה אחרת בברשת יכולים לקחת סמסטר במאוניברסיטה החברה 

מארגני התוכנית . אוניברסיטה שלהםכאילו לקחו את הקורס ב, ניקוד מערכות המידע ולקבל על כך

מקווים שהדבר יעודד סטודנטים רבים יותר ליטול חלק באפשרויות המוצעות מכיוון שהן מסובסדות 

 .ברובן ולא משבשות את תוכנית הלימודים המקורית שלהם

בכדי לתת , שמארגנת התוכנית Summer Schoolsחד ממספר בפוזנאן הוא א Summer School -ה

 .וגם נותן למשתתפים נקודות לתואר, ממה שיש לתוכנית להציע" טעימה"לסטודנטים 

 

Summer School בפוזנאן 

, לטביה, הונגריה, גרמניה, פולין: שלנו השתתפו כמה עשרות סטודנטים ממספר מדינותבתוכנית 

התוכנית   ישראל ייצגה כאן בכבוד את הלבנט בסביבה האירופאית המובהקת . אוסטריה והולנד

היתה חווייה מגוונת ומעניינת ברמה האינטלקטואלית והחברתית מכיוון שמלבד המדינות הרבות מהן 

חלקם מתחום מנהל העסקים וחלקם )הם היו בעלי רקע שונה מבחינה אקדמית , תפיםהגיעו המשת

מסוף תואר ראשון )ובמסלולי לימודים שונים ( 20-30)בעלי גילאים שונים , (מכיוון תחום המחשבים

אשר אפשר הכרות זה את תרבותו של , כל זה יצר פסיפס אנושי מעניין ולא שגרתי(. ועד לדוקטורט

וגם אם הצלחנו להראו לפולני אחד או שניים  .עולה בהכנת העבודות וחשיבה מקוריתשיתוף פ, זה

  . דיינו –שבישראל לנשים מותר ללמוד באוניברסיטה ושאנחנו לא באמת רוכבים על גמלים 

 

Poznan 

כמו הרבה ערים מזרח . כשלוש שעות נסיעה ברכבת מברלין, פוזנאן נמצאת במערבה של פולין

יא מאופיינת בשילוב בין אזורים בעלי חזות סובייטית מובהקת לבין איזורים עתיקים גם ה ותאירופאי

פילו טירה וא, אך למרות עברה הקומוניסטי המפואר העיר מודרנית וכוללת  פארקים יפים. וציוריים

 . ת החנויות מהרשתות המובילותא

 –( School -ר לשיתחב) Summerאמנם קשה להגיד שספטמבר בפולין זה מתאים להגדרה של 

אבל בעיר יש כמה דברים שיכולים .... מעלות 10 -אנחנו התברכנו בגשמים ובטמפרטורות הקרובות ל

אוכל מצויין  –בתי קפה ופאבים חמודים ובעיקר , כיכר מרכזית עתיקה ומקסימה: לפצות על כך

 !(. וזול)



מקלחות עם מים חמים ואפילו אשר היו משופצים ומצויידים ב, אנחנו השתכנו במעונות האוניברסיטה

הרי  –ואם מי מאיתנו תהה באיזו מדינה אנחנו נמצאים . במטבחון ובשוער שאינו דובר אנגלית

 . שוילונות התחרה בחלונות חדרי המעונות הזכירו לנו מייד 

( אבל לא רק)אפילו הפולני  –האנשים היו חביבים והאוכל , לסיכום ניתן לומר שהעיר סימפטית ונוחה

 .לא דרך רעה מדי להעביר שבוע לימודים. צוייןמ

 

 הלימודים

 הכיתה היתה. באוניברסיטת פוזנאןלערך  17:00 -ל 9הלימודים התקיימו במשך שבוע בכל יום בין  

ככה שמהחלונות היה נשקף כל העת נופה הירוק של , ממוקמת בראשו של המגדל הכי גבוה בעיר

 . איזורה

המשלב  תחום אינטרדיציפלינרי חדש יחסית – Service Sciences -הלימודים הוקדשו לנושא ה

בשימוש במערכות מידע  המיקוד בתחום זה הוא. מנהל עסקים ואפילו מעט פסיכולוגיה, מחשבים

איך ניתן , כיצד ניתן למדל מערכות מידע מסוג זה –במגזר העסקי והפרטי  לטובת מתן שירותים

 . ן בנויותלתרגם אליהן את המודל העסקי וכיצד ה

מתחומים עסקיים שונים  Use Casesהוצגו בפנינו , קיבלנו שיעורים העוסקים בשיטות מחקר בתחום

המרצים הגיעו מאוניברסיטאות שונות . ולמדנו מושגים בסיסיים במערכות ושירותי מחשב ומידולן

. ון ללמדועם רצ" ראש פתוח"וניכר שכל אחד מהם הגיע עם , (בגרמניה ובפולין)החברות ברשת 

התבקשנו להכין מצגת לפרוייקט מערכות מידע המתבסס על , מלבד ההשתתפות הפעילה בהרצאות

השתתפנו  גםקיימים בכדי להמציא שירות חדש ו web services -להשתמש ב, מודל עסקי שבנינו

 .י דוקטורנטים הלומדים במקום"במחקר בנושא אשר נבנה ע

 . תרבותי סביב הנושאים שהועלו-דדה שיח פתוח ורבהאווירה עצמה היתה מלמדת ונעימה ועו

    

 התוכנית החברתית

, הכינו לנו המארגנים הפולנים תוכנית חברתית עשירה Summer School -מכיוון שבכל זאת מדובר ב

כמעט בכל יום חיכתה . והיה ניכר שמאוד חשוב להם להדגיש את הכיף והחווייה שבלימודים מסוג זה

ארוחת טעימות של כיסונים , סיור מודרך בעיר וביקור בגלריה: לנו חווייה אחרת בסוף יום הלימודים

 . ועוד הליכה משותפת לפאבים בעיר ,ר במבשלת בירהביקו, באולינג, פולנים מסורתיים

התוכנית החברתית תרמה רבות לקירבה בין הסטודנטים ונתנה לנו הזדמנות להכיר הן את פולין והן 

 .והפכה את החווייה הלימודית למהנה ומעשירה יותר, אנשים ממדינות אחרות

 



 

 

 לסיכום

אשר , זו היתה חווייה מיוחדת ומלמדת. IS LINKהבאים של  Summer Schools -ממליצה להשתתף ב

  .שילבה בין רכישת ידע חדש ורלוונטי להתנסות תרבותית מרתקת

 .אשמח להיות לעזר לכל סטודנט אשר שוקל לימודים בתוכנית

 

   2010נובמבר , סיון שור

syvanshur@gmail.com  
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