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 :12.2.13 -מה החלטת המועצה להשכלה גבוהה

 
 

 גוריון -מעקב אחר יישום המלצות ועדת האיכות במדע המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת בןה
 

בעניין ערעור אוניברסיטת בן  30.10.12בהמשך לסיכום שהתקבל בוועדת המשנה להבטחת איכות ביום 
, ובהמשך לקבלת התחייבות אוניברסיטת בן גוריון מיום 4.9.2012גוריון על החלטת ועדת המשנה מיום 

לשנות את המלצתה למל"ג  12.2.13, ועדת המשנה להבטחת איכות החליטה בישיבתה ביום 19.12.12
 12.2.13. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 4.9.2012מיום 

 ומחליטה כלהלן:
 

יה את התחייבות האוניברסיטה המצורפת להחלטה זו לפעול במהלך שנה"ל המל"ג רושמת לפנ .1
חברי סגל נוספים בהתאם לדרישות ועדת ההערכה הבינלאומית  2-3הנוכחית תשע"ג לגיוס 

 וכמפורט בסיכום. 
נוכח קבלת ההתחייבות יתאפשר רישום תלמידים לשנה"ל תשע"ד למחלקה לפוליטיקה וממשל  .2

 באוניברסיטת בן גוריון.
פרופ' תומס ריסה ופרופ' אלן אימרגוט, המשמשים צוות מעקב אחר יישום דו"חות האיכות במדע  .3

המדינה ויחב"ל, יתבקשו לבחון עד סוף שנה"ל תשע"ג את יישום התחייבותה האמורה של 
 אוניברסיטת בן גוריון, ולהגיש את חוות דעתם לדיון בוועדת המשנה להבטחת איכות. 

והתחייבותה של האוניברסיטה  30.10.12המשנה להבטחת איכות ביום  הסיכום שהתקבל בוועדת .4
  מצורפים בזאת להחלטת המל"ג ומהווים חלק ממנה. 19.12.12מיום 

 
 

 : 30.10.12להלן הסיכום שהתקבל בישיבת ועדת המשנה להבטחת איכות ביום 
 

לטענות ו 4.9.12בהמשך לבקשת אוניברסיטת בן גוריון לערער על החלטת הוועדה מיום  •
לשמיעת הערעור  30.10.12האוניברסיטה שהועברו בכתב, קיימה ועדת המשנה ישיבה מיוחדת ביום 

 גם בעל פה.

בישיבה השתתף פרופ' תומס ריסה, יו"ר הוועדה הבינלאומית וחבר בצוות המעקב אחר יישום  •
של הוזמנו המלצות הוועדה הבינלאומית. נציגי אוניברסיטת בן גוריון והמחלקה לפוליטיקה וממ

 להשמיע את טענותיהם.

אוניברסיטת בן  של נציגי יהםטענותעמדתם ושמעה את שקיבלה הבהרות מאת פרופ' ריסה ולאחר  •
 כלהלן: דנה וסיכמה ועדת המשנהגוריון, 

בהתאם לקביעתו של פרופ' ריסה שהובהרה בדיון, המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת  .1
בן גוריון חסרה עדיין את הגיוון הנדרש במדע המדינה בכל הנוגע לכיסוי נושאים, גישות 

 תיאורטיות ושיטות מחקר.
 מאחר שרק אחד מחברי הסגל שגייסה האוניברסיטה נותן מענה לגיוון הנדרש, הרי שעל .2

חברי  .האוניברסיטה לגייס במהלך שנת הלימודים תשע"ג שניים עד שלושה חברי סגל נוספים
הסגל שיגויסו חייבים להיות בעלי תואר שלישי במדע המדינה ועליהם להימנות על הגישות 
והמתודולוגיות שאינן מיוצגות באופן הולם במחלקה, והכל לפי הסברי צוות המעקב, פרופ' ריסה 

 וט, כמפורט להלן: ופרופ' אימרג
In accordance with the report of the international evaluation committee, the new 
faculty members should have strong methodological skills (particularly 
quantitative methods) and should cover themes that are currently missing in the 
department such as: comparative politics of advanced industrialized democracies 
(including Europe), Israeli politics and parties, and (international or 
comparative) political economy. 

ים, , לגיוס חברי הסגל האמור2012-13על האוניברסיטה לפעול במהלך שנה"ל הנוכחית תשע"ג,  .3
 ובכך לתת מענה לדרישת ועדת ההערכה הבינלאומית. 

הוועדה מפנה את תשומת לבה של האוניברסיטה להצעה שעלתה במסגרת הישיבה לתהליך גיוס  .4
 סגל מתאים, המבוססת על ההליכים המקובלים באוניברסיטאות בגרמניה ובעולם.

לגיוס חברי סגל  האוניברסיטה תמציא לוועדת המשנה להבטחת איכות התחייבות מפורטת .5
 בהתאם לאמור לעיל, בתוך שלושה שבועות. 

לאחר קבלת התחייבות האוניברסיטה תתכנס ועדת המשנה להבטחת איכות לדון בנושא ולגבש  .6
 המלצתה למל"ג.


