החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ,מס' )32 (467
שהתקיימה בירושלים ט' שבט תשס"ט )(24.2.2009
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אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 31 (466מיום . 3.2.09
תיקון החלטה מס' :518 /11
בקשת "שנקר בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב" לפתוח תוכנית לימודים בהנדסת פלסטיקה לתואר שני
)עם תזה וללא תזה( לקראת התואר "מוסמך במדעים" ).(M.Sc.
ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה בקשה להוסיף להחלטת המל"ג מיום  3.2.09בנושא שבנדון סעיף
נוסף )2ג( בעניין הגבלת רישום מספרי סטודנטים למסלול הכולל תזה  .המל"ג החליטה לאמץ את המלצת
ועדת המשנה .להלן החלטת המל"ג:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יוסי קוסט על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה ולאשר לשנקר לפתוח תוכנית לימודים
לקראת תואר שני "מוסמך במדעים"  M.Sc.בהנדסת פלסטיקה עם תזה וללא תזה ,לפרסמה ולרשום
אליה תלמידים בתנאים הבאים:
א .סטודנטים המתקבלים לתוכנית לתואר שני יחויבו בין השאר בקורסי השלמה על פי פירוט שיועבר
למכללה בהמשך על ידי המל"ג .
ב . .במהלך השנה הראשונה ללימודים ,המכללה נדרשת לגייס  2חברי סגל נוספים ,בעלי רקע הנדסי
מהתחום הרלוונטי.
ג . .בשנתיים הראשונות תוכל המכללה לרשום ,בכל שנה,לכל היותר חמישה סטודנטים למסלול הכולל
תזה .בכול אופן ,היחס בין מספר סטודנטים למנחים במסלול הכולל תזה -לא יעלה על שלושה
סטודנטים למנחה .בהמשך ,הוועדה המלווה את המכללה לקראת הסמכה ,תגיש את המלצתה
לועמ"ש לגבי מספר הסטודנטים שתוכל המכללה לרשום למסלול הלימודים הכולל תזה) .סעיף
שנוסף להחלטה(.
 .3להמליץ למכללה להוסיף לתוכנית הלימודים לקראת התואר הראשון בהנדסת פלסטיקה את הנושאים
החסרים -בהתאם למפורט בדוח הוועדה המקצועית שבדקה את התוכנית.
 .4למנות ועדה מלווה שתעקוב מקרוב אחר התנהלות התוכנית במוסד ויישום המלצותיה של הוועדה
המקצועית וועדת המשנה .על הוועדה המלווה לכלול לפחות  2מהנדסים מהתחום הנדון .בין השאר
תבדוק הוועדה המלווה את רמת התזות המתקיימת בתוכנית.
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המועצה רשמה לפניה את התוספת להחלטתה מיום .3.2.09
החלטות המל"ג מישיבתה ביום  3.2.09אושרו.
*********

U

החלטות
נוהל קבלת החלטות בכתב
530 /11
U

בקשת "המכללה למנהל מיסודה של הסתדרות הפקידים" השלוחה בישראל של Polytechnic
 ,University of New Yorkמארה"ב לשינוי פרטי הרישיון – בעקבות שינוי שמו של המוסד לNYU--
 ,POLY Polytechnic Institute of NYUארה"ב".
בישיבת ביום  24.2.2009רשמה לפניה המועצה להשכלה גבוהה כי שמה של שלוחת Polytechnic
 University of New Yorkשונה ,ומעתה ירשם רישיון השלוחה על שם NYU-POLY Polytechnic Institute
 of NYUמארה"ב.
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 531 /11בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תכנית לימודים לתואר "בוגר" ) (B.A.במתכונת דו-חוגית
בלימודי אמנות– הודעה בדבר משיכת הבקשה
בישיבתה ביום  24.2.2009רשמה לפניה המועצה להשכלה גבוהה כי המכללה האקדמית תל חי משכה
את בקשתה לפתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במתכונת דו-חוגית בלימודי אמנות.
U
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 532 /11בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Sc.ללא
תזה ,בהנדסת תוכנה – הקמת והרכב ועדה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  3.2.09והיא
מחליטה:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
) (M.Sc.ללא תזה ,בהנדסת תוכנה.
 .2חברי הוועדה המקצועית שבדקה את התוכניות בהנדסת תוכנה לתואר ראשון ) (B.Sc.יתבקשו
לבדוק גם את התוכנית שבנדון.
 .3להלן הרכב הוועדה:
• פרופ' הוגו גוטרמן ,הנדסת מחשבים וחשמל ,אוניברסיטת בן גוריון  -יו"ר.
• פרופ' סמיון ליצין ,הנדסת חשמל ומערכות ,אוניברסיטת תל אביב.
• פרופ' אמנון מייזלס ,הנדסת מחשבים וחשמל ,אוניברסיטת בן-גוריון.
• ד"ר אריאל לוצאטו ,נציג מהתעשייה ,מוטורולה.
• גב' אפרת לקס – רכזת הוועדה.
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 533 /11בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Sc.ללא
תזה ,בהנדסת תעשיה וניהול – הקמת והרכב ועדה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום  3.2.09והיא
מחליטה:
 .1להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
) (M.Sc.ללא תזה ,בהנדסת תעשיה וניהול.
 .2חברי הוועדה המקצועית שבדקה את התוכניות בהנדסת תעשיה וניהול לתואר ראשון )(B.Sc.
יתבקשו לבדוק גם את התוכנית שבנדון.
 .3להלן הרכב הוועדה:
• פרופ' שאול לדני ,הנדסת תעשיה וניהול ,אוניברסיטת בן-גוריון  -יו"ר.
• פרופ' נחום פינגר ,הנדסת תעשיה וניהול ,אוניברסיטת בן-גוריון.
• פרופ' דני זיפר ,הנדסת תעשיה וניהול ,אוניברסיטת תל-אביב.
• מר יוסי רן ,נציג מהתעשייה.
• גב' אפרת לקס – רכזת הוועדה.
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 534 /11אישור הרכבי ועדות
בקשת המרכז האקדמי כרמל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Aרב תחומי במתכונת דו-
חוגית
מאושר הרכב הוועדה כלהלן:
•  ..ד"ר דניאלה גורביץ –ראש מחלקת הב.א .הרב תחומי במדעי הרוח ,אוניברסיטת בר-אילן -יו"ר.
•  ..פרופ' מני קוסלובסקי -המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן.
•  ..פרופ' דוד נחמיאס -החוג למדיניות ציבורית  ,אוניברסיטת תל-אביב.
•  ..פרופ' אביעד א .ישראלי -ראש מחלקת ניהול מלונאות ותיירות אוניברסיטת בן -גוריון.
•  ..פרופ' מיכאל מ .לסקר –המחלקה ללימודי מזרח תיכון ,אוניברסיטת בר-אילן.
•  ..גב' מעין גורמס-כהן ,רכזת הוועדה
שינוי הרכב הוועדה המקצועית לבחינת יישום ההמלצות הכלליות והפרטניות אשר אימצה מל"ג
בהסתמך על דו"חות הוועדה להערכת הלימודים במנהל עסקים המתקיימים בקריה האקדמית קרית
אונו.
להלן הרכב הוועדה שאושר:
•  ..פרופ' )אמריטוס( אברהם פרידמן ,יו"ר – ביה"ס למנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
•  ..פרופ' דב אליצור – ביה"ס נהל עסקים ,אוניברסיטת בר-אילן.
U
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•  ..פרופ' אהוד מניפז -המחלקה להנדסת תעשייה וניהול ,אוניברסיטת בן גוריון.
•  ..גב' מירי כהן – מרכזת הוועדה.
 536 /11דיווח לעניין הכניסה לתוקף של החלטת מל"ג מס'  437 /11מיום  29.7.2008בנושא בקשת הקריה
האקדמית קרית אונו לפתוח פקולטה למקצועות הבריאות ולקיים בה ,בין היתר ,תכנית לימודים
לתואר ראשון ) (B.A.בהפרעות בתקשורת
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי אושר לקריה האקדמית קרית אונו לפתוח את תכנית
הלימודים לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת ,זאת לאור חוות דעתו החיובית של יו"ר הוועדה הבודקת
פרופ' שמעון ספיר וזאת  ,בהתאם להחלטת מל"ג בנדון מיום .29.7.08
U

 537 /11דיווח בדבר עמידת המכללה האקדמית להכשרת עובדי הוראה סכנין בהחלטת המועצה בנושא מתווים
מנחים בהכשרה להוראה :המסלול העל-יסודי
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח מכללת סכנין מכללה האקדמית להכשרת עובדי
הוראה ומאשרת למכללה להפעיל החל בשנה"ל תשס"ט ולא יאוחר מתום תקופת המעבר )אוקטובר
 (2010את המסלול העל-יסודי בהתמחויות :אנגלית ומתמטיקה-מדעי המחשב לתואר "בוגר בהוראה"
) (B.Ed.בהתאם למתווים המנחים בהכשרה להוראה )החלטת המל"ג מיום .(21.11.2006
 .1לציין כי באופן כללי דיווח המכללה נמצא עונה על רוב סעיפי המתווים כמספק בדרך כלל .עם זאת,
ישנם מספר נושאים הטעונים המשך ברור עם המכללה .על מנת לא לעכב את הפעלת ההכשרה
להוראה במסלול העל-יסודי בהתאם למתווים ,מחליטים לאמץ את עצת יו"ר הוועדה המלווה את
יישום המתווים ,לאפשר כבר כעת את הפעלתם של המסלול העל-יסודי בהתאם למתווים ובמקביל
לסיים את הבדיקות הנוספות .בכל מקרה מתן אישור סופי למכללה יותנה בעמידת המכללה במילוי
כל דרישות המל"ג השונות וזאת עד תום תקופת המעבר ליישום המתווים בכל המוסדות )אוקטובר
.(2010
 .2לאשר את הפעלת תכניות הלימודים לאקדמאים )לימודי תעודת הוראה( ,לפי המתווים ,במסלול
העל-יסודי על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים דומה במידה
רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים )הלומדים לתואר ראשון עם תעודת הוראה( .לכן תכנית
זו לא תוגש למל"ג בנפרד.
א .המוסד מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי
ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות )סעיף  11בהחלטת
המל"ג בנושא המתווים(.
ב .המוסד מתחייב לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית כמפורט להלן:
 .1ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון —  75בדרך כלל; במדעי הטבע,
במדעי החיים ובמדעים המדויקים — .70
 .2הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של 75
לפחות.
 .3הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים
ועדכוני המל"ג בנושא.
 .4הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת ,כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת
הוראה לא יפחת מארבע שנים.
 .3לציין כי דיווח המכללה הוגש בהתאם להנחיות המל"ג מחודש ספטמבר  2007ואינו כולל התייחסות
לתוספת שהתקבלה להחלטה מאוחר יותר ,מיום  ,1.7.2008ביחס לתנאים לקיום הכשרת מורים
לאנגלית .בדיקת התאמת המכללה לתוספת תובא בהמשך.
 .4הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או
להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.
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 538 /11דיווח בדבר עמידת המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון בהחלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים
בהכשרה להוראה :מסלול רב-גילאי בהתמחות חינוך גופני
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
ומאשרת למכללה להפעיל החל בשנה"ל תשס"ט ולא יאוחר מתום תקופת המעבר )אוקטובר  (2010את
המסלול הרב-גילאי בהתמחות החינוך-הגופני לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בהתאם למתווים המנחים
בהכשרה להוראה )החלטת המל"ג מיום .(21.11.2006
 .1לאשר את הפעלת תכניות הלימודים לאקדמאים )לימודי תעודת הוראה( ,לפי המתווים ,במסלול
הרב-גילאי בהתמחות החינוך הגופני על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה
לאקדמאים דומה במידה רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים )הלומדים לתואר ראשון עם
תעודת הוראה( .לכן תכנית זו לא תוגש למל"ג בנפרד .כמו כן:
א .המכללה מתחייבת לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי
ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות )סעיף  11בהחלטת
המל"ג בנושא המתווים(.
ב .המכללה מתחייבת לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית כמפורט להלן:
 .1ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון —  75בדרך כלל; במדעי הטבע,
במדעי החיים ובמדעים המדויקים — .70
 .2הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של 75
לפחות.
 .3הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים
ועדכוני המל"ג בנושא.
 .4הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת ,כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת
הוראה לא יפחת מארבע שנים.
 .2הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או
להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.
.3
 539 /11דיווח בנושא הערכת הלימודים בווטרינריה באוניברסיטה העברית
"המועצה להשכלה גבוהה רושמת בפניה את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה
ביום  8.7.08בעניין הערכת האיכות של ביה"ס לרפואה וטרינרית באוניברסיטה העברית )כפי
שהאוניברסיטה ביצעה( כלהלן:
 . .1לברך את האוניברסיטה העברית על הערכת תחום לימודי הווטרינריה.
 . .2לאמץ את דו"ח הועדה המעריכה ,ולהביע סיפוק מתגובת האוניברסיטה לדו"ח זה ומהצעדים
שננקטו לפתרון הבעיות שהועלו.
 . .3לבקש מהאוניברסיטה העברית להגיש למל"ג תוך שלוש שנים דיווח לגבי ישום המלצות הדו"ח".
U

U

 540 /11הארכה טכנית של הרישום לתוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני במנהל עסקים המתקיימות בקריה
האקדמית קרית אונו -החלטת מל"ג בנושא הרישום לתוכניות אלה מיום 26.2.2008
לאור המלצת הדו"ח להערכת איכות במינהל עסקים בקריה האקדמית קרית אונו ,אשר בעקבותיו
הוחלט להקים וועדה לבדיקת תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני במינהל עסקים ,מחליטה
המועצה להשכלה גבוהה להאריך טכנית בשנה את המשך רישום התלמידים לתכניות הלימודים לתואר
ראשון ושני במנהל עסקים ,המתקיימות בקריה האקדמית קרית אונו ,דהיינו עד לתאריך .24.02.2010
בתום שנה זו ,על סמך המלצת הוועדה המקצועית ,תחליט המל"ג האם לאפשר המשך רישום תלמידים
לתוכניות הלימודים במינהל עסקים המתקיימות במוסד.
U

U

נושאים שהתקיימה הצבעה של המליאה

 541 /11ועדת מדיניות ההשכלה הגבוהה בראשותו של פרופ' איתמר רבינוביץ – ישיבת המועצה מיום .24.2.09
 . .1בהתחשב שעד כה לא התקבלו המלצות מוועדת מדיניות ההשכלה הגבוהה שמונתה בחודש ינואר
 ,2008ובהתחשב בעובדה שמספר מוסדות אשר החלטה בעניינם מעוכבת בשל כך הינם מוסדות אשר
U
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הומרצו באמצעות חקיקה מיוחדת להפוך משלוחות חו"ל למוסדות מוכרים להשכלה גבוהה,
ובהתחשב בעובדה שבמהלך כל השנה הופעלו ע"י המועצה ועדות בדיקה אשר חלקן סיימו את
עבודתן ,הוחלט לחזור לסטאטוס-קוו-אנטה ולהמשיך בטיפול בכל הבקשות התלויות ועומדות
ולהחליט בהן.
 . .2בד בבד מחליטה המועצה להקים ועדה חדשה לבחינת הסוגיות שלשמן הוקמה ועדת מדיניות
ההשכלה הגבוהה ואשר תתבקש לסיים את עבודתה תוך חצי שנה מתאריך מינויה.
 . .3הועדה תוקם עד סוף מרץ .2009
 542 /11הארכות הסמכות )טכניות( למכללה האקדמית לחינוך תלפיות – להעניק תואר "בוגר בהוראה"
) (B.Edבמסלול חט"ב בהוראת התמחויות :אנגלית ,תנ"ך ,לשון וספרות עברית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  3.2.09והיא מחליטה:
 . .1להאריך 'טכנית' את ההסמכה של מכללת תלפיות להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמסלול
חט"ב בהתמחויות :אנגלית ,תנ"ך ,לשון וספרות עברית ,עד סוף חודש אוגוסט .2009
 . .2לבקש ממזכירות המועצה לסיים את הליך הבדיקה ולהביא את הנושא לדיון בוועדת המשנה ובמל"ג
עד למועד זה.
תוצאות ההצבעה במליאה:
בעד – 12
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

U

 543 /11עדכון סעיף  5בהחלטת המל"ג מיום  4.4.06בנושא "פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא
אקדמיים"
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת וועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה ומחליטה לעדכן
את סעיף  5בהחלטתה מיום  4.4.2006בנושא "פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא
אקדמיים" כדלקמן:
 . .1פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים אפשרי רק בלימודים ברמת התואר
הראשון .לא תתאפשר הענקת פטור על בסיס לימודים לא אקדמיים במסגרת הלימודים לתואר שני.
 . .2מוסד להשכלה גבוהה רשאי ,אך לא חייב ,להעניק פטור מלימודים אקדמיים ברמת התואר הראשון
על בסיס לימודים לא אקדמיים )לרבות לימודי חוץ במוסד אקדמי(  ,עד להיקף מקסימלי של  30נ"ז,
על בסיס ענייני ולגבי קורסים רלוונטיים בלבד ,שקיימת הלימה בתכנים בינם לבין קורסים מקבילים
בתכנית האקדמית .לא יינתן פטור ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות שבתכנית האקדמית.
 . .3לימודים לא אקדמיים לעניין זה הם לימודים במוסד על–תיכוני הנפרשים על פני שנתיים לפחות או
לימודי חוץ במוסד אקדמי.
 . .4מתן פטור בהיקף המקסימלי המותר ) 30נ"ז( אפשרי רק לגבי מי שסיים את הלימודים הלא
אקדמיים וקיבל תעודה המעידה על סיום לימודיו.
 . .5לא יינתן פטור בעבור לימודים לא-אקדמיים שנלמדו שש שנים ויותר לפני מועד תחילת הלימודים
האקדמיים.
 . .6ניתן להעניק פטור על בסיס פרטני )אינדוודואלי( או על בסיס הסדר עם מוסד לימודים על-תיכוני.
במקרים של הסדר עם מוסד על-תיכוני ,יש לקבל את אישור המועצה בטרם הפעלתו של ההסדר.
 . .7מוסדות יידרשו לדווח למועצה מדי שנה על יישום ההחלטה ,אם הם מעניקים פטורים על יסוד
לימודים לא-אקדמיים.
 . .8על מנת לאפשר תקופת מעבר נוחה עבור המוסדות ,מועד תחילת תוקף ההחלטה יהא שנה"ל
תשס"ח.
 . .9החלטה זו מבטלת את החלטות המועצה הקודמות בנושא )המלצות ועדת ניסים מ 1991-וההחלטה
בנושא "הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה – אקרדיטציה לקורסים שנלמדו במוסדות על תיכוניים לא
אקדמיים" מ (2002-ומחליפה אותן.
U
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בבסיס הנימוקים לעדכון החלטה זו היתה הכוונה לאפשר גם לעתודאים ו/או לסטודנטים המשרתים
שרות ארוך יותר בצבא ,לקבל פטור עבור לימודיהם הלא אקדמיים )הנדסאים(.
תוצאות ההצבעה במליאה:
בעד – 12
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

 544 /11המלצת הוועדה שבדקה את בקשת שנקר -בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב  ,לקבל הסמכה להעניק
תואר ראשון  B.Scבהנדסת אלקטרוניקה -הארכת הסמכה זמנית
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה כדלהלן:
להאריך את הסמכת שנקר להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת אלקטרוניקה בשנה נוספת ועד אפריל
 2010וזאת ,על מנת לאפשר את המשך עבודת הוועדה המלווה .עוד החליטה המועצה להשכלה גבוהה כי
המכללה תגיש דוח התפתחות בסוף שנה"ל תשס"ט.
תוצאות ההצבעה במליאה:
בעד – 12
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

 545 /11הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.בביוטכנולוגיה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מישיבתה ביום 3.2.2009
וכן בחוות דעת הסוקרת ,והיא מחליטה כלהלן:
 . .1להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.בביוטכנולוגיה
בשנתיים נוספות )דהיינו ,עד חודש אפריל .(2011
 . .2להקים ועדה שתבדוק את תכנית הלימודים לקראת שלב ההסמכה הקבועה.
 . .3ועדת המשנה תקיים באחת מישיבותיה הקרובות דיון נוסף בדו"ח ההתפתחות שהגישה המכללה
ובחוות דעת המומחה ,והערותיה הפרטניות יועברו לוועדה שתוקם.
תוצאות ההצבעה במליאה:
בעד – 12
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

 546 /11בקשת המכללה האקדמית של ת"א-יפו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ) (M.B.Aבמנהל
עסקים -המלצות הוועדה הבודקת וועדת המשנה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  24.02.2009בנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת ועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום  03.02.2009בעניין בקשת המכללה
האקדמית של ת"א-יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תיזה ) (M.B.Aבמינהל עסקים ומחליטה
כלהלן:
 .1על פי חוות הדעת המשפטית מתקיים במקרה הנדון חשש לניגוד עניינים מוסדי מאחר שאחד מחברי
הועדה ,פרופ' חיים לוי ,מחזיק בתפקיד ניהולי בכיר במכללה הנמצאת בקרבה גיאוגרפית למכללה
האקדמית של ת"א-יפו.
 .2לאור חוות הדעת המשפטית סבורה המועצה להשכלה גבוהה כי יש להקים ועדה חדשה לבדיקת
הבקשה.
 .3המועצה להשכלה גבוהה מבקשת להדגיש כי החלטתה נובעת ממדיניות כללית של המועצה בנושא
מניעת ניגודי עניינים ואין בה משום הטלת דופי באיש מחברי הועדה.
U
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תוצאות ההצבעה במליאה:
בעד – 12
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

 547 /11בקשת המרכז הבינתחומי לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.Aבפסיכולוגיה -דו"ח הוועדה
הבודקת לקראת מתן הסמכה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות
מחו"ל מישיבתה ביום  03.02.2009ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אלכסנדר -זאב גיורא על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המרכז הבינתחומי להעניק תואר ראשון )(B.A
בפסיכולוגיה לשלוש שנים.
 .3בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
המובאים לעיל:
א .חיזוק ההוראה בתחום מדעי החיים )בתחום מדעי המוח ופסיכולוגיה(
ב .הבטחת תנאי מחקר הולמים את תחום מדעי החיים.
ג .עיבוי התשתית המחקרית בכלל התחומים הנלמדים.
ד .שמירת הקריטריונים לקבלת תלמידים לתוכנית הלימודים.
ה .שמירת סטנדרטים נאותים של הערכת ביצועיהם של התלמידים בשיעורים.
ו .עמידת המוסד והתכנית בהחלטת המועצה מיום  29.4.08בנושא תשתיות הלימוד בלימודי תואר
"בוגר" ותואר "מוסמך" בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה.
U

תוצאות ההצבעה במליאה:
בעד – 12
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

 548 /11מינוי חברים לוועדה הבוחרת נאמני ההקדש תיאטרון הלאומי "הבימה"
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  24.2.2009בנושא בחירת נציגים מומלצים מטעמה
כחברים בוועדה הבוחרת נאמני ההקדש תיאטרון הלאומי "הבימה" ,ומחליטה להמליץ למועצה
הישראלית לתרבות ואמנות על שלושה מועמדים -פרופ' יצחק בן מרדכי )אוניברסיטת בן גוריון בנגב(,
פרופ' דוד שויחט )המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה( וד"ר אריאל הירשפלד )האוניברסיטה
העברית בירושלים(.
U

תוצאות ההצבעה במליאה:
פרופ' יצחק בן מרדכי ,פרופ' דוד שויחט ,ד"ר אריאל הירשפלד  6 :קולות
פרופ' יצחק בן מרדכי 4 :קולות
ד"ר אריאל הירשפלד  1 :קולות
קולות הוחלט להמליץ למועצה הישראלית לתרבות ואמנות על שלושה המועמדים אשר הוצעו על ידי המוסדות
להשכלה גבוהה.
U

 549 /11בקשת המכללה האקדמית לישראל לקיים תכנית השלמה לקראת תואר ראשון בסיעוד – דיון עקרוני
המועצה להשכלה גבוהה דנה בבקשת המכללה האקדמית לישראל לקיים תכנית השלמה לקראת תואר
ראשון בסיעוד לאחים/ות מוסמכים/ות ,והיא מחליטה כלהלן:
 .1לאשר למכללה להגיש בקשה זו למועצה להשכלה גבוהה ,וזאת בשל הנימוקים הבאים:
א .הניסיון רב השנים של השלוחה  University of New Englandבהפעלת תכנית השלמה
לקראת תואר ראשון בסיעוד לאחים/ות מוסמכים/ות.
U
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ב .העובדה כי המכללה האקדמית לישראל הנה מוסד אשר הומרץ באמצעות חקיקה מיוחדת
להפוך משלוחת חו"ל למוסד להשכלה גבוהה ישראלי.
 .2הבקשה שתעביר המכללה תועבר לבדיקת הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית לישראל
לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון בסיעוד.
 .3המלצת הוועדה לא תובא לדיון בועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסות אגפי ות"ת
הרלבנטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
תוצאות ההצבעה במליאה:
בעד – 12
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

