
ום מדעי  בעניין ההמלצות הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתח15.7.08ג מיום "החלטת מל
  בהמחש

  
גע להמלצות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה בנו" 

י ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה "אשר אומצו גם ע(הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב 
  :כדלקמן) והנדסה

  תואר ראשון

  דמות הבוגר. א
של מהות החישוביות ושל היסודות , הבוגר צריך להיות בעל הבנה רחבה בתיאוריה של מדעי המחשב   .1

  .ובעל ידע מתמטי איתן, תהמתמטיים של החישוביו
, הנדסת תכנה, שפות תכנות(הבוגר צריך להיות בעל ידע רחב בתחומים יישומיים של מדעי המחשב   .2

  ).מבני מחשבים, מערכות הפעלה
  .הבוגר מסוגל להשתלב בצוות פיתוח במפעל הפועל בטכנולוגיה עילית מבוססת מחשוב   .3
  .המבוסס על מחשובהבוגר יכול לבצע פרויקט תעשייתי    .4
לפתח אלגוריתמים יעילים ולשלב אותם במערכת תכנה המיועדת לפתרון , הבוגר מסוגל לנתח בעיה יישומית .5

  .הבעיה
  .הבוגר הוא בעל יכולת לימוד עצמי ומסוגל להציג נושאים במדעי המחשב בפני קהל שומעים   .6
והוא מודע להיבטים שונים של ,  ועל החברהעל ארגונים, הבוגר מודע להשלכות של המחשוב על הפרט  .7

  .חוקתית ופוליטית, מבחינה אתית, המחשוב
  .הבוגרים המצטיינים מסוגלים להשתלב בהצלחה בתכנית ללימודי המשך לתואר שני   .8
  
  תכנית הלימודים. ב

  . תכנית הלימודים צריכה לכלול מקצועות חובה ומבחר סביר של מקצועות בחירה
  :צריכים לכלול) הליבה(ובה מקצועות הח  .1

 שינתנו על ידי מורים מנוסים בעלי תואר, בהיקף סביר וברמה גבוהה, חבילת מקצועות במתמטיקה •
חשבון דיפרנציאלי , מתמטיקה דיסקרטית: במקצועות המתמטיקה יכללו.  בתחום המתמטיקהשלישי

 .אלגברה ומבוא להסתברות, ואינטגראלי

או מקצוע (תורת האוטומטים : וריה של מדעי המחשב בהיקף סביר הכוללתחטיבת מקצועות בתיא •
 .תורת האלגוריתמים ותורת החישוביות, מבני נתונים, )דומה

 .הלפחות סמינר אחד ולפחות פרויקט מעשי הכולל את שלבי הפיתוח של פרויקט כמקובל בתעשיי •

מבני מחשבים , מערכות הפעלה, סת תכנההנד, חטיבת מקצועות יישומיים בתחום שפות התכנות •
 .ותוכן לוגי

התכנית צריכה להציע מבחר רחב ככל האפשר של מקצועות בחירה בתחום מדעי המחשב וגם אפשרויות   .2
ובתחומים הומאניים לצורך הרחבת ההשכלה הכללית של ) מתמטיקה, ניהול, כלכלה(בחירה בתחומים קרובים 

  . הסטודנט
  .צריכים לעודד לימוד עצמילימודי התואר    .3
  
  הוראה ולמידה, סטודנטים. ג
  ).ג"בהתאם להנחיות מל(תעודת בגרות : ג"יש להקפיד על סף הקבלה ללימודים שנקבע בחוק המל   .1
 יחידות לימוד לא יתקבלו אלא אם כן עברו 3תלמידים שרמת המתמטיקה בתעודת הבגרות היא בהיקף של  .2

 5- ו4מכינה המיועדת להעלות את הידע המתמטי של הסטודנט לרמה של ) תעמדו בבחינה סופי(בהצלחה 
  .יחידות לימוד

  . תלמידים על תנאי10%-לא יתקבלו ללימודים יותר מ  .3
  .המחלקה תציג תכנית מפורטת לתמיכה בסטודנטים חלשים אשר התקבלו בתנאים מיוחדים  .4
  .ותנאים ברורים לזכאות לתואר, ת לשנייההמחלקה תקבע תנאי מעבר קשוחים משנת לימודים אח  .5
המחלקה תקים מערך מתרגלים ראוי ותציג תכנית מפורטת של תירגול משוב לסטודנטים והתנסות  .6

  .במעבדות בצמוד לקורסים השונים
  ).לא מורים מן החוץ( מקורסי החובה יינתנו על ידי חברי סגל במשרה תקנית 80%לפחות  .7
  
  סגל 

ל הבכיר בעלי תואר שלישי במדעי המחשב ובמשרה הדרוש לצורך פתיחת תכנית לימודים מספר חברי הסג .1
ל יגויסו לכל המאוחר עד "שלושה מהם עם פתיחת התכנית ושאר חברי הסגל הנ-שניים: יהיה לפחות שישה

  .לפתיחת ההרשמה למחזור השלישי וכתנאי למתן הסמכה
) לא מורים מן החוץ(בת הסגל חברי סגל במשרה תקנית לא תינתן הסמכה לתכנית לימודים אם אין במצ  .2

  . ממקצועות החובה בתכנית80%המסוגלים ללמד לפחות 
  . באוניברסיטאות25:1 במכללות ולפחות 50:1יחס סגל בכיר במשרה לסטודנטים יהיה לפחות    .3
  
  תשתיות 

ים ואת המחקר של חברי על המוסד להבטיח קיום תשתיות הולמות אשר יאפשרו את קיום תכניות הלימוד
כיתות לימוד , ספריה חדשנית ומתחדשת, תמיכה טכנית ראויה, כח מחשוב הולם, מעבדות ייחודיות: הסגל



  .מזכירות המסוגלת לטפל בצרכי הסגל והסטודנטים ומשרדי סגל מצוידים וראויים, המצוידות כהלכה
  

  תואר שני

   כללי-דמות הבוגר בתואר שני. א
  .בה ללימוד עצמייכולת רח       .1
  .שליטה רחבה בנושא אותו חקרו והבנה מעמיקה של הנושא       .2
  .ידע תיאורטי ומעשי רחב בתחומים רבים של מדעי המחשב       .3
  
  דמות הבוגר בתואר שני מחקרי. ב
  .יכולת מוכחת לנהל מחקר עצמאי ולערוך את תוצאות המחקר בכתב       .1
  .א בספרות המקצועית חומר עכשווי הנוגע לנושא אותו הם חוקריםיכולת לחפש ולמצו       .2
  .שליטה רחבה בנושא אותו חקרו והבנה מעמיקה של הנושא       .3
  .המצטיינים שבין המוסמכים יוכלו להשתלב בהצלחה בתכנית לימודי המשך לתואר שלישי       .4
  
  תואר שני לא מחקרי. ג

החלטה מיום ( שני לא מחקרי נקבעו על ידי המועצה להשכלה גבוהה תנאים מפורטים לפתיחת תכנית לתואר
  :יש להוסיף את הקריטריונים שלהלן, בנוסף). 15.7.2003

  ).שנתי(תכנית הלימודים תכלול פרויקט יישומי בהיקף גדול    .1
נו על רוחב בה ייבח, או להיבחן בבחינת רוחב/סטודנטים בתכנית לתואר שני יידרשו להגיש עבודת סיכום ו  .2

  .הידע במדעי המחשב אותו רכשו
  .לתואר השני יהיו קורסים ייחודיים לתארים מתקדמים) ז"נ( מקורסי החובה 70%לפחות    .3
  
  תואר שני מחקרי. ד

תנאים מפורטים לפתיחת תכנית לתואר שני מחקרי במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות נקבעו על 
  :יש להוסיף את הקריטריונים שלהלן, בנוסף). 26.10.2004החלטה מיום (ידי המועצה להשכלה גבוהה 

עבור : לא יוכל מוסד אקדמי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני מחקרי אם אין במצבת הסגל שלו לפחות  .1
בעלי תואר שלישי במדעי ,  חברי סגל בכיר במשרה10 לפחות –מכללות עם תואר ראשון במדעי המחשב

 חברי סגל 20 –באוניברסיטאות ; והעוסקים במחקר פעיל, חומים הרלוונטיים למדעי המחשבאו בת/המחשב ו
  .כאלה

, הליכי מעקב אחר הסטודנטים והליכי אישור גמר, המחלקה תפרט הליכי אישור נושא מחקר לסטודנטים   .2
  .כמקובל באקדמיה

  .מנחה עבודת המחקר יהיה בדרגת מרצה לפחות ובעל תואר שלישי   .3
תתאפשר חריגה רק באישור . 5-7 -לחבר סגל יוגבל ל) תואר שני ותואר שלישי(מספר המונחים הכולל    .4

  .ועדה מיוחדת של המוסד
  .לתואר השני יהיו קורסים ייחודיים לתארים מתקדמים) ז"נ( מקורסי החובה 70%לפחות    .5
  
כולל תכניות חדשות הנמצאות , בהמלצות אלו יהוו קווים מנחים לפתיחת תכניות חדשות במדעי המחש 

   ".תכניות שהוסמכו לתת תארים תיבדקנה לאור הקריטריונים הללו בסבב הבא של הערכת האיכות. בבדיקה

 


