
ח " בעקבות דותוכנית הלימודי� לתואר שני במדעי המחשב ע� תיזה באוניברסיטה הפתוחה

  .להערכת איכות והבטחתה  המלצת ועדת המשנה–להערכת איכות בתחו� מדעי המחשבהוועדה 

  

     בהמלצת19.6.2007המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתארי� . א

חוות הדעת של שני בעני! ) 1.5.2007 מיו�( והבטחתה ועדת המשנה להערכת איכות

� התקדמות הלימודי� בתוכנית לתואר שני במדעי המחשב ע� שבחנו את ,הבודקי

ח הוועדה להערכת האיכות בתחו� מדעי "בעקבות דו, תיזה באוניברסיטה הפתוחה

 .המחשב

כי ) מיר� יהודאיע' ד! דולב ופרופ' פרופ(ציינו שני הבודקי� , בחוות דעת� המסכמת .ב

 �האוניברסיטה הפתוחה נקטה בצעדי� הדרושי� כדי לתק! את הליקויי� העיקריי

מצאו , ח הוועדה להערכת האיכות במדעי המחשב הצביע עליה� וביתר פירוט"שדו

היא , הבודקי� כי האוניברסיטה כבר גייסה שני אנשי סגל חדשי� במדעי המחשב

� נוספי� ונשיא האוניברסיטה הבטיח כי יהיו מתכננת בעתיד הקרוב לגייס עוד שניי

  .מינויי� נוספי� בעתיד

כי המועצה להשכלה גבוהה מצאה , ת החיובית של שני הבודקי�לאור חוות הדע  .ג

י האוניברסיטה הפתוחה בתוכנית הלימודי� לתואר שני במדעי "השינויי� שנעשו ע

ח "תיות שצויינה בדוהמחשב ע� תיזה עוני� על הדרישות ונותני� מענה לבעיי

  .הוועדה להערכת איכות

ועדת המשנה להערכת איכות מאמצת המועצה להשכלה גבוהה את המלצת , על כ! .ד

6.2.2007�  המועצה מיו שנקבעה בהחלטתלהסיר את ההגבלהומחליטה והבטחתה  

לאוניברסיטה  אפשרל ובאוניברסיטה הפתוחה על לימודי התואר השני המחקרי

הפתוחה לבצע רישו� רגיל של סטודנטי� לתוכנית הלימודי� לתואר שני ע� תזה 

  .במדעי המחשב

מועצה להשכלה גבוהה לקבל מ! האוניברסיטה הפתוחה בעוד בקשת המ, בד בבד  .ה

שנתיי� דיווח על קליטת הסגל האקדמי החדש לתוכנית הלימודי� לתואר שני 

  .במדעי המחשב ע� תיזה

בהחלטת המועצה להשכלה ' כי סעי) דהמועצה להשכלה גבוהה מדגישה , כמו כ!  .ו

 �הקובע כי האוניברסיטה הפתוחה מתבקשת להגיש למועצה , 6.2.2007גבוהה מיו

ח מפורט בדבר יישו� " דו* ) ז"תשס(ל הנוכחית " עד סו) שנה–להשכלה גבוהה 

 �  .ינו עומד בע* ח ועדת ההערכה" בדו6 * ו5ההמלצות המפורטות בפרקי

ח הוועדה להערכת "כי במידה ודומציינת המועצה להשכלה גבוהה , בנוס) לכ�  .ז

 �בהיר את יר) אליו טקסט שוצי, )ג"למשל באתר האינטרנט של המל(איכות יפורס

   .ח"השינויי� שהמוסד עשה בעקבות הגשת הדו


