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 תקציר קורות חיים

 

 ברוך מרזן

 חיפה, ישראל

 bmarzan@univ.haifa.ac.il: דואר אלקטרוני

 השכלה

 מסלול מחקרי, מגמת סוציולוגיה ארגונית ויישומית, א בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.מ , 

 .2000ניברסיטת חיפה או

 1988אוניברסיטת חיפה , בכלכלה  וסטטיסטיקה. א.ב. 

 

 תפקידים עיקריים

 אחראי לניהולה השוטף ופיתוחה הכללי והפיזי  – אוניברסיטת חיפה ,סגן נשיא למנהל     2004

 .₪מליון  800כ ט מסתכם ב"סך תקציבי האוניברסיטה לשנת תשס. של האוניברסיטה       

, מנהל הוצאת הספרים, מנהל הערוץ האקדמי, נהל רשות המחקרמ ,מזכיר אקדמי 1995-2000

 אוניברסיטת חיפה

 אוניברסיטת חיפה, מנהל היחידה ללימודי חוץ 1993-1995

 

 ם בתפקיד הנוכחי כסגן נשיא האוניברסיטהפרויקטים מיוחדי

  בניין המשכן לאמנויות:שעיקרם₪ בהיקפים של עשרות מיליוני תכנון והקמה של פרויקטים לבנייה ,

שדרוג מרכז , גדר היקפית לאוניברסיטה, בניין קמפוס הנמל, בניין הספרייה, ן בית הסטודנטבניי

 .מעבדות למדעים ועוד, אנרגיה

  הטמעת מערכתERP  של חברתSAP באוניברסיטת חיפה 

 האקדמי הזוטר והמנהלי, חתימה על הסכמי עבודה קיבוציים עם ארגון הסגל האקדמי הבכיר 

 היות עם מלחמת לבנון השניהיערכות לחרום והתמודד 

  לתקן איכות בשירות י מכון התקנים "עהסמכת האוניברסיטהISO 2000  

  בטיחות וגהות  לתקןי מכון התקנים "עהסמכת האוניברסיטהISO 18001   

 קמפוס ירוק"י המשרד לאיכות הסביבה ל"הסמכת האוניברסיטה ע " 

 לסגל ולסטודנטים הקמת פורטל ארגוני 

 התאוששות מאסון ,בקמפוס רשת אלחוטיתהקמת : שעיקרם ומערכות מידע שובפרויקטים של מח ,

Office 2007 ,מערכת , מערכת קורסים מתוקשביםCRM ועוד.  

 ח"בעשרות מיליוני ש הגדלת החיסכון וההתייעלות בארגוןשינויים ארגוניים ברמות שונות ל 
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 השתתפות בוועדות ובמוסדות האוניברסיטה

 הנהלת האוניברסיטההועדה לפיתוח פיסי ו, ועדת כספים, למנההוועד ה, חברות בחבר הנאמנים 

 ר הועדה להכנת תוכנית אב חדשה לאוניברסיטה"יו 

 מ"דירקטור בבית הספר לתיירות בע 

 

 חברות ותפקידים מחוץ לאוניברסיטה

 :4002מ 

 כרמל-דירקטור בתאגיד מי 

 העברי בחיפה ס הריאלי"חבר בחבר הנאמנים של ביה 

  האוניברסיטאות בישראללים של "המנכפורום חבר 

 מ"כרמל בע-דירקטור מטעם הציבור בתאגיד המים מי 

  מרכז הארצי לבחינות פסיכומטריותהחבר האספה הכללית של 

 (מרכז חישובים בין אוניברסיטאיים)א "חבר הועד המנהל של מחב 

 חבר האסיפה הכללית של מכון התקנים הישראלי 

 ר"רן ידע לעובדי המחחבר האסיפה הכללית של ק 

 האגודה הישראלית לסוציולוגיה 

 AAUA-American Association of University Administrators 

 SAP – HEAAC – Higher Education & Research Advisory Council 

 GU8 – Global U8 Consortium 

 

 :4002עד 

 ר פורום מנהלי רשויות המחקר בישראל"יו 

 קמת המאגר הלאומי למחקר ופיתוח בישראלחבר בוועדת ההיגוי לה 

 ERMA-European Association of Research Managers and Administrators 

 

  עיקריים השתתפות בכנסים

  הכנס השנתי שלGU8  (2007)חיפה , אוניברסיטת חיפה, בישראל 

  הכנס השנתי שלSAP – HEAAC  , (2006)לונדון 

  הכנס השנתי שלGU8  באוניברסיטת Xiaman , (2005)סין 

 ( 2000)חיפה , הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית 

 "צורה כביטוי של תחרות בין אוניברסיטאות למכללות בישראל -דמיון"בכנס הוצג המחקר 

  הכנס השנתי של האגודה האירופית למנהלי מחקר(ERMA) ,(2000) דבלין 

 (1997) ירושלים, יה הישראלית למדעיםהאקדמ, יום עיון על ההשכלה הגבוהה בישראל 
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 (1997) ירושלים, הכנס הלאומי הרביעי של האיגוד הישראלי לאיכות 

 רשויות המחקר של האוניברסיטאות לקראת תוכנית המחקר החמישית של האיחוד  סמינר למנהלי

 (1998) ימים 4, בלגיה, לובן/בריסל, האירופי

 

 

 מלגות ופרסי הצטיינות

  המצטיין על תרומה ייחודית לניהול המשאבים האקדמייםפרס הנשיא למנהל , 

 .2003אוניברסיטת חיפה 

 1998אוניברסיטת חיפה , הרשות ללימודים מתקדמים, א.מענק הצעת תזה מ. 

  1998אוניברסיטת חיפה , הרשות ללימודים מתקדמים, א.מלגת הצטיינות מ. 

 

 שרות צבאי

 ן"דרגה רס, 8200יחידת  1977-1984


