האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה

י"ט בסיון תשע"ז
 13ביוני 2016

שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי כ"ו בסיון תשע"ז ()20.6.2017
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי כ"ו בסיון תשע"ז ( ,)20.6.2017בשעה
 ,14:30באולם הישיבות הגדול קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.
סדר היום:
מידע
.1
אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום  - 23.5.2017יופץ בהמשך.
.2
כללי:
.3
 .3.1אישור ההצעות הזוכות עבור פעילות ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות
להשכלה גבוהה -המלצות ועדת השיפוט; (מסמך מס'  – 9492מצ"ב)
 .3.2מינוי ועדת ביקורת; (מסמך מס'  9515מצ"ב)
 .3.3המרכז האקדמי כרמל-המשך דיון (מסמך מס'  – 9489מצ"ב)
 .3.4סדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות ( מסמך מס'  - 9527יופץ
בהמשך)
ועדת משנה רוחבית
.4
 .4.1ועדת משנה להבטחת איכות:
דו"חות ועדה בינלאומית להערכת איכות.
.4.1.1מדעי המעבדה הרפואית -דיון בדו"חות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות; (מסמך מס'
 – 9452מצ"ב)
ועדות משנה תחומיות
.5
 .5.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .5.1.1המלצה על הארכת הסמכה למחזורים הקיימים להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי
בחינוך מיוחד ללא רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשע"ט לחמדת הדרום המכללה
האקדמית לחינוך; (מסמך מס' 9494א' – מצ"ב).
 .5.1.2המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני ( )M.Ed.בניהול וארגון
מערכות חינוך; (מסמך מס' 9482א – מצ"ב).
 .5.1.3המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני ()M.Ed.
בניהול וארגון מערכות חינוך; (מסמך מס' 9483א' – מצ"ב).
 .5.1.4המלצה על מתן הסמכה למכללה הערבית לחינוך בישראל -חיפה להעניק תואר שני ()M.Ed.
בהוראה ולמידה; (מסמך מס' 9484א' – מצ"ב).
 .5.1.5המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני ( )M.Ed.בחינוך
גופני וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון; (מסמך מס' 9485א' – מצ"ב).
.5.1.6המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) ,עד יולי  ,2020להעניק תואר "בוגר בהוראה" ()B.Ed.
חד-חוגי בניהול עסקי במסלול העל יסודי (ז'-יב') למכללת סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך,
לטכנולוגיה ואמנויות; (מסמך מס' 9495א' מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
אישור פרסום של תכניות לימודים/התמחויות/מסלולים בתוכניות לימודים:
 .5.1.7המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה
לפתוח תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.חד חוגי בהוראת העברית כשפה שנייה
במסלול רב גילאי (א'-י'); (מסמך מס' 9488א' – מצ"ב)
.5.1.8המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללת שאנן לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
( )M.Ed.ללא תזה בייעוץ חינוכי ; (מסמך מס' 9496א'  -מצ"ב)
אישור סוקרים/הרכבי ועדות
.5.1.9אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת מכללת לוינסקי לחינוך לפתוח תכנית הלימודים לתואר
לתואר שני (" )M.Teachמוסמך בהוראה" לבית הספר היסודי; (מסמך מס' 9497א'  -מצ"ב)
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שונות:
 .5.1.10המלצה שלא לאשר את בקשת המכללה האקדמית צפת לשנות את שם תכנית הלימודים
לתואר ראשון ( )B.A.במיסטיקה ורוחניות לדתות ורוחניות; (מסמך מס'  – 9429מצ"ב)
 .5.2המלצות ועדת משנה :חברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי
הרוח והחברה
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות:
.5.2.1המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשלוש שנים עד יוני  20120למרכז האקדמי שערי מדע
ומשפט להעניק תואר שני ) (LL.M.ללא תזה במשפטים; (מסמך מס'  9470א'  -מצ"ב)
.5.2.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים עד יוני  ,2020להעניק תואר שני ללא תזה
( )M.Aבמנהל מערכות בריאות למכללה האקדמית עמק יזרעאל; (מסמך מס' 9471א' -מצ"ב)
 .5.2.3המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים עד יוני  ,2020להעניק תואר שני ללא תזה
( )M.Aבפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית למרכז האקדמי רופין; (מסמך מס'  9472א'  -מצ"ב)
 .5.2.4המלצה על הסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למנהל להעניק תואר ראשון ( )B.A.חד
חוגי בפסיכולוגיה; (מסמך מס'  9473א'  -מצ"ב)
 .5.2.5המלצה על הארכת הסמכה זמנית שנייה לשנתיים ,עד יוני  ,2019להעניק תואר ראשון חד-
חוגי ) (B.A.במדעי ההתנהגות למכללה האקדמית צפת; (מסמך מס' 9498א  -מצ"ב); עולה
באותו היום מועדת המשנה
.5.2.6המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יוני  ,2020להעניק תואר ראשון )(B.A.
חד-חוגי בניהול משאבי אנוש למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה; (מסמך מס' 9499א'
 מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנההרכבי ועדות
 .5.2.7אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני ( )M.A.בגרונטולוגיה יישומית (ללא תזה); (מסמך מס' 9503א'  -מצ"ב).
עולה באותו היום מוועדת המשנה
.5.2.8אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון ( )B.A.בניהול בהתמחות ניהול וייזום עסקים קטנים ובינוניים;
(מסמך מס' 9504א'  -מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
.5.2.9אישור הרכב ועדה לבדיקת הארכת ההסמכה למסלול האקדמי של המכללה למנהל להעניק
תואר שני ( )LL.M.עם תזה במשפטים; (מסמך מס'  - 9505מצ"ב); עולה באותו היום
מוועדת המשנה
אישור הרכב וועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח
.5.2.10
תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בחדשנות דיגיטלית; (מסמך מס'
9477א'  -מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
אישור הרכב וועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח
.5.2.11
תכנית לימודים לתואר שני ( )M.H.Aבניהול מערכות בריאות; (מסמך מס' 9507א' –
מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח
.5.2.12
תכנית לימודים לתואר שני ( )M.A.ללא תזה בטיפול זוגי ומשפחתי; (מסמך מס'
9475א'  -מצ"ב)
אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת עזריאלי  -מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
.5.2.13
לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ( )M.A.ללא תזה ביזמות טכנולוגית; (מסמך
מס' 9476א'  -מצ"ב)
אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ועסקים לקבל הסמכה
.5.2.14
להעניק תואר שני ( )LL.M.במשפט מסחרי גלובלי; (מסמך מס 9512א'  -מצ"ב); עולה
באותו היום מוועדת המשנה
שונות.
תכנית פכ"מ (פילוסופיה ,כלכלה ,מדע המדינה) למצטיינים באוניברסיטת תל-אביב
.5.2.15
(מסמך מס' -9342מצ"ב) :עולה באותו היום מוועדת המשנה
 .5.3ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות
מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .5.3.1המלצה על הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים ,עד יוני  ,2020להעניק תואר ראשון
) (B.A.במערכות מידע קהילתיות למכללה האקדמית צפת; (מסמך מס'  9247א'  -מצ"ב).
 .5.3.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) ,לשלוש שנים עד יוני  2020להעניק תואר ראשון ()B.A
בבריאות הציבור למכללה האקדמית אשקלון; (מסמך מס'  9362א' – מצ"ב)
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אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
.5.3.3המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח
תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת חד-חוגית ( )B.Sc. Medבמדעי הרפואה; (מסמך מס'
9508א'  -מצ"ב); עולה באותו מוועדת המשנה
שונות:
.5.3.4המלצה לאפשר לאוניברסיטת בר-אילן לשנות את שם התכנית לתואר שני ( )M.Sc.עם תזה מ-
"אופטומטריה" ל" -מדעי הראייה והאופטומטריה"; (מסמך מס'  -9449מצ"ב)
ועדות משנה רוחביות
.6
 .6.1ועדת המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה
.6.1.1הבהרה בדבר סוגיות העולות מיישום החלטת מל"ג מיום  27.10.2015בענין דו"ח ועדת גרונאו
לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה
המתוקצבים; (מסמך מס' 9360א' -מצ"ב)
 .6.1.2בקשת אוניברסיטת תל אביב לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות
לימודים חדשות לתואר שני; (מסמך מס' 8243ב' -מצ"ב)
 .6.2ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה
.6.2.1חריגה מהחלטות המל"ג בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע בתכנית
במדעי המחשב לתואר ראשון במכללה האקדמית תל אביב יפו; (מסמך מס' 9423א' -מצ"ב)
.6.2.2קיום לימודים מחוץ לקמפוס בקריה האקדמית אונו בניגוד להחלטת המל"ג מיום 12.12.2006
ומיום ( ;26.7.2011מסמך מס' 9441א' -מצ"ב)
.6.2.3המלצת הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה
בנושא :הטיפול בעבירות משמעת במוסדות להשכלה גבוהה; (מסמך מס'  9514א' – מצ"ב).
עולה באותו מוועדת המשנה
 .7שונות:
 .7.1המלצה למועמד חבר הסגל האקדמי לוועדת המומחים מכוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה
במוסדות על-תיכוניים ,התשס"ח( ;2008-מסמך מס' 9509א' – מצ"ב)
 .7.2הצעה למינוי חברי סגל אקדמי בכיר לוועדות המרכזיות לתקינה של מכון התקנים על פי חוק
התקנים ,התשי"ג– ( ;1953מסמך מס'  - 9510מצ"ב)
 .7.3עדכון לגבי דו"ח ביקורת של מבקר המדינה מס' 67ב' מאי  2017בנושאים :היבטים בהתנהלות
מכללת עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ,טיפולים בתחום התפתחות הילד.
ב ב ר כ ה,
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
הערות :אודה לכם אם תרשמו לפניכם את מועדי ישיבות המל"ג בשנה"ל תשע"ז;8.8.2017 ;18.7.2017 :
12.9.2017
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