
ለ ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢ                                          ቀን፡- 22/03/2007 ዓ.ም 

ባሕር ዳር 

 

ጉዳዩ፡- የኮምፒዩቲንግና የኤሌክትሪካል ም/ት/ቤት ለሁለት እንዲከፈል ሳይንቲፊክ ዳይሬክተሩ ያስተላለፉትን ውሳኔ ተከትሎ 

የተፈጠሩ ችግሮችና በዉሳኔው ላይ የኮምፒዩቲንግ መምህራን ጥያቄዎችን ይመለከታል። 

 

በቀን 15/03/2007 ዓ.ም በቁጥር 5954/61/115 ከባሕር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንቲፊክ ዳይሬክተሩ በጻፉት ደብዳቤ 

የኮምቲዩቲንግና ኤሌክትሪካል ምሕንድስና ት/ቤት ለሁለት እንደተከፈለ፣ ስያሜያቸውም የኮምቲዩቲንግ ትምህርት ቤት እና 

የኤሌክትሪካልና ኮምፒዩተር ምሕንድስና ትምህርት ቤት እንደተባሉ ከተቋሙ ካውንስል እውቅና ውጭ በግላቸው የት/ 

ሚኒስቴር መመሪያን የሚጥስ ውሳኔ አስተላልፈዋል፡፡ ይሄው ደብዳቤ በመቀጠልም የኮምቲዩቲንግ ትምህርት ቤት በውስጡ 

ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ኢንፎርሜሽን ሳይንስ፣ ኮምፒዩተር ሳይንስ እና ሶፍትዌር ምሕንድስና ፕሮግራሞችን እንዲይዝ፤ 

የኤሌክትሪካልና ኮምፒዩተር ምሕንድስና ትምህርት ቤትም በውስጡ የኤሌክትሪካል ምሕንድስና እና የኮምፒዩተር ምሕንድስና 

ፕሮግራሞችን እንደሚይዝ ያዛል።  

 

ነገር ግን ይህ ውሳኔ፡- 

1) የአገሪቱን የወደፊት አቅጣጫና የመንግስት ፓሊሲን መሰረት በማድረግ ባካሄደው ጥናት መሰረት የኢፌድሪ የትምህርት 

ሚኒስቴር በቁጥር w1- 256/1075/01 በቀን 27/09/2001 ዓ.ም በፃፈው ደብዳቤ Information Technology፣ 

Information Systems፣ Computer Science፣ Computer Engineering፣ እና Software Engineering 

በመባል የሚታወቁ አኃት የትምህርት ዘርፎች /Sister departments/ ባላቸው ተወራራሽ ባህሪና ሃገራዊ ፋይዳ አኳያ 

ሳይነጣጠሉና ሳይበጣጠሱ ሁሉም በአንድ አሐዱ ‘Computing’ ተብለው እንዲዋቀሩ የተሰጠ መመሪያን በግልፅ 

የጣሰ በመሆኑ፤   

 

2) የኮምፒዩቲንግ የጥናት ዘርፎች ACM፣ IEEE በተባሉ ዓለም አቀፍ ደረጃዎችና መመዘኛዎች (International 

standards) ይዘታቸውና አሰጣጣቸው በግልፅ የተቀመጠ ሲሆን ይሄው ውሳኔ ግን እነዚህን ዓለም አቀፍ ደረጃዎች 

እና ጥናቶች ያልተቀበለ በመሆኑ፤   

 

3) ስለ አከፋፈሉ ምንም ዓይነት ሳይንሳዊ ምክንያታዊነት (Scientific Justification) ሳይሰጠው፣ የተማሪ እና 

የመምህራን ቁጥር ስለበዛ፣ ለማኔጅመንት እንዲመቸኝ … ወዘተ በሚል ብቻ ፕሮግራሞቹ እንዲበታተኑ በማድረጉ፤ 

 

4) የቴክኖሎጂ ተቋማት ኦቶኖሚ ዳይሬክቲቭ 001/2013 አንቀጽ 5.4.1 እና 5.7.1 /d ላይ ማንኛውም አካዳሚክ ጉዳይም 

ሆነ የውስጥ መዋቅር በካውንሰሉ መታየት እንዳለበት በግልጽ ቢቀመጥም ሳይንቲፊክ ዳይሬክተሩ በግላቸው 

በመወሰናቸው፤ 

ከላይ በተጠቀሱት ነጥቦች ምክንያት በተደጋጋሚ በጽሑፍም ሆነ በቃል በተለያዩ የውይይት መድረኮች ይህ ዉሳኔ 

ሳይንሳዊነት እና ሚዛናዊነት የጎደለው መሆኑን ያሳሰብን ቢሆንም ሳይንቲፊክ ዳይሬክተሩ ግን ጥያቄዎቻችንን በሚገባ 

አዳምጠው አግባብ ያለው መልስ ከመስጠት ይልቅ እርሱ የሚፈልገውን ይሄው ውሳኔ እንዲወሰንለት ያልተገደበ ጥረት 

ሲያደርጉ ቆይተዋል።  

ከዚህ በተጨማሪም ክፍፍሉን አስመልክቶ ያነሳናቸው ጥያቆዎች ሳይንቲፊክ ዳይሬክተሩ መልስ ሊሰጡባቸው እንዳልቻሉ 

በፅሑፍም ሆነ በቃል ለዩኒቨርስቲው ፕሬዚዳንት በተደጋጋሚ አሳስበናል።  



በመሆኑም እኛ የኮምፒዩቲንግ መምህራን በቀን 19/03/2007 ዓ.ም ባደረግነው ጠቅላላ ስብሰባ መሰረት ፡- 

1) የባሕርዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር የትምህርት ሚኒስቴር መመሪያን በመሻር፣ የኮምፒዩቲንግ 

ዘርፍ የተሰጠውን ሃገራዊ ተልእኮ እንዳይወጣ የወሰኑት ውሳኔ እንዲነሳ፤ 

2) የሳይንቲፊክ ዳይሬክተሩ ውሳኔ የኮምፒዩቲንግ የትምህርት ዘርፎችን በተመለከተ የተቀመጡ የACM እና የIEEE 

ዓለም አቀፋዊ ደረጃዎችና መመዘኛዎች (International standards) የሚቃረን ስለሆነ ውሳኔው በአስቸኳይ 

እንዲነሳ፤ 

 

3) በአሁኑ ወቅት ሳይንቲፊክ ዳይሬክተሩ በወሰኑት የ “ኮምፒዩቲንግ ለሁለት ይከፈል - splitting the Computing 

into parts” ውሳኔ ምክንያት የኮምፒዩቲንግ ዘርፉ የቅርብ ኃላፊ የለውም። የተማሪዎችም ሆነ የመምህራን ጉዳይ 

የምናይበት የአስተዳደር ቢሮ እና ጸሓፊ (secretary)፣ የመማር ማስተማር ሥራችንን በአግባቡ ለማስኬድ 

የሚያስፈልጉ የማሰተማሪያ ግብአቶች (ማለትም ቾክ፣ ዳስተር፣ የፅሕፈት መሳሪያዎች፣ ማሕተም፣ የማባዣ 

አገልግሎት፣ ወዘተ) ስለሌሉን የተለመደው የዕለት ዕለት የመማር ማስተማር ሥራ ለማስኬድ አልቻልንም። ሰለሆነም 

ይህንን ችግር ተመልክቶ ቦርዱ አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጠን፤ 

 

4) እኛ የኮምፒዩቲንግ መምህራን በተለያዩ ጊዜያት ጥያቄዎቻችንን በፅሑፍም ሆነ በውይይት መልክ ለሳይንቲፊክ 

ዳይሬክተሩ የገለፅን ቢሆንም ላነሳናቸው ጥያቆዎች ሳይንሳዊና ምክንያታዊ የሆነ መልስ ተሰጥቶን አያውቅም። 

ውሳኔው በተላለፈበት ደብዳቤ ኮምፒዩቲንግን ለሁለት የተከፈለበት(ኮምፒዩተር ምህንድስና ከኤሌክትሪል ጋር 

የተዋቀረበት) አንዳች አሳማኝ ምክንያት አልተገለፀም። በመሆኑም የት/ቤቱ መምህራን ውሳኔውን እየተቃወምን 

ባለንበት ሁኔታ ተቃዉሟችንን ወደ ጎን በመተው እንዲህ ዓይነት የሰራተኞች የስራ ሞራል የሚጉዳና ወቅቱን 

ያልጠበቀ (በሴሚሰተር መሃል፣ በmid exam ወቅት) ዉሳኔ ማስተላለፍ ፍንትዉ ያለ የመልካም አስተዳደር ችግርና 

ከፍተኛ የሆነ የአስተዳደራዊ የማስፈፀም አቅም ማነስን /weak managerial performance/ እንዳለ ያስረዳል።  

 

እኛ የኮምፒዩቲንግ  መምህራን መንግስት የጣለብንን የትምህርት ጥራትን የማስጠበቅ፣ ትውልድ የመቅረጽና 

የማህበረሰቡን ችግር ፈቺ ምርምር የማካሄድ  ሃገራዊ ሃላፊነት የተረከብን መሆኑን እንረዳለን፡፡ ሆኖም ግን 

ሳይንቲፊክ ዳይሬክተሩ ሃላፊነታችንን እንዳንወጣ ተቋማዊ መፈራረስ እያደረሰብን ይገኛል። 

 

በመሆኑም ይህንን የተቋሙን መሰረታዊ ዓላማ የሆነውን የመማር ማስተማር፣ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት 

ሥራዎችን ለማከናወን ስለተቸገርን ለነዚህ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎቻችን ቦርዱ በአፋጣኝ መፍትሔ እንዲሰጠን 

እየጠየቅን መፍትሔ እስኪሰጠን ድረስ ግን በተፈጠረው የአመራር ክፍተትና ውሳኔ መዛባት ምክንያት ሥራችንን 

ለማከናወን ስላልቻልን ከህዳር 22 ቀን 2007 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ያቆምን መሆኑን እናሳውቃለን። 

 

ከሰላምታ ጋር 

የኮምፒዩቲንግ መምህራን 

ግልባጭ።// 

ለፕሬዚዳንት ጽ/ቤት 

ለተቋሙ ካውንስል አባላት 


