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החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתים-עשרה מס' )54 (563
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ח בחשון תשע"ו )(10.11.2015
U

החלטות
 1330/12החלטה :פעילות הטכניון בסין
בישיבתה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) (10.11.2015דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת
.1
הטכניון לאפשר לו לקיים לימודים לקראת תארים מטעמו במסגרת מוסד להשכלה גבוהה
שיוקם בסין " ,"GTIITזאת בהתאם להסכם מיום  24.1.2015אשר נחתם בין הטכניון ובין
אוניברסיטת שאנטו בסין ,למסמכים נוספים שהעביר הטכניון ולחוות הדעת שהובאה בפניה,
והיא מחליטה לאשר את הפעילות המבוקשת ,בהתאם לאמור להלן:
הטכניון יוכל לקיים אך ורק תוכניות בהן קיבל הסמכה מהמל"ג להעניק תארים
א.
אקדמיים ולאחר שקיבל אישור להסבתן לשפה זרה בהתאם להחלטת המל"ג בנושא
זה.
הואיל ולרגולטורים בישראל לא קיימת סמכות לפיקוח על הלימודים בסין ,ועל מנת
ב.
למנוע הטעייה ,אישור הבקשה הינו בכפוף להתקיימות האמור להלן :על מנת
להבטיח זהות בין התוכנית שתלמד בסין ,רמתה האקדמית ורמת הסגל ,לתוכניות
שאושרו לטכניון בישראל ,על הטכניון להמציא התחייבות ,כתנאי לאישור הבקשה,
כלפי המל"ג )בהתאם לסמכות שניתנה לטכניון לפי סעיף  6.4.2להסכם( בנוסח הבא:
U

U

"הטכניון לא יאשר שינויים בתוכניות לימודים כאמור שאינם בהתאם לנלמד
בתוכניות אלה בישראל והוא מתחייב להבטיח זהות בין תוכניות הלימודים
שתתקיימנה בסין לתוכניות בישראל ,לרבות לעניין תכני הלימוד ועדכונם לאורך זמן
לפי הצורך ,רמת הסגל וכד' .כן מתחייב הטכניון לפקח על הלימודים בסין ועל
הבטחת איכותם וזהות רמתם לנלמד בישראל".
מכל מקום ולמען השקיפות ,יהיה על הטכניון לשקף על גבי התואר כי הוא נלמד
ג.
בסין )בשונה מהשימוש במונח ".("granted
מאחר שבדיקת הנושאים המצויים בתחום אחריותה של הוות"ת טרם הסתיימה ומפאת
דחיפות הנושא המחייבת קבלת החלטה במל"ג כבר עתה ,ות"ת תדון בנושא בהקדם,
והחלטה זו של המל"ג כפופה ומותנית בהחלטת ות"ת לגבי הנושאים שבתחום אחריותה
וסמכותה.
במישור העקרוני – מאחר שמדובר בנושא שות"ת ומל"ג טרם נדרשו לו ,יתקיים דיון עקרוני,
רוחבי ומושכל ,לגבי פעילות מוסדות ישראליים בחו"ל וזאת לאחר לימוד הסוגיה על כלל
היבטיה .במסגרת זו ייקבעו הנחיות לתיאום מול מל"ג וות"ת ,עקרונות ההתנהלות המנהלית
והאקדמית ,אי פגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד הישראלי ,תנאים למעקב ודיווח,
אפשרויות להפסקת הפעילות ,התייחסות לתנאים להבטחת האחריות האקדמית לשמירת
רמת לימודים זהה ,עקרונות השקיפות ,וכיוב'.
U

.2

.3
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ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מתבקשת לגבש הצעה להחלטה בנושא ולהביאה
לדיון בוות"ת ובמל"ג עד לחודש מרץ .2016
ייתכן כי בעקבות ההחלטה העקרונית שתתקבל בנושא יידרש הטכניון לערוך שינויים בהסכם
עם אוניברסיטת שאנטו תוך תיאום עם גורמי מל"ג וות"ת.
 1331/12החלטה :שיפור איכות ההוראה והערכתה במוסדות להשכלה גבוהה
בישיבתה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את
.1
המודל המוצע לשיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה ,לפיו כל המוסדות להשכלה
גבוהה יחויבו ליישם מספר מנגנונים בסיסיים לשיפור איכות ההוראה כמפורט להלן:
בכל מוסד להשכלה גבוהה יתקיים מנגנון מוסדי שיופקד על:
קיומן של הכשרות מקצועיות בתחום ההוראה לכל חבר סגל חדש בכל הרמות ,כולל
א.
מורים מן החוץ ועוזרי הוראה )לדוגמא :סדנאות ,סמינרים ,ימי עיון ,הדרכות
פרטניות וכיוצ"ב(.
העברה סדירה של שאלוני הערכת הוראה בכל סמסטר ובכל הקורסים המתקיימים
ב.
במוסד .הפצת ממצאי השאלונים והערות הסטודנטים לכל מרצה שעבר הערכה
ולממונה עליו תוך ציון מיקומו היחסי במחלקה ובמוסד.
קיום מנגנון לטיפול במרצים שתוצאות סקרי ההוראה עבורם חורגים מהסטנדרט
ג.
)לשני הכיוונים(.
העמדת מערכת נגישה ומפורסמת לקבלת תלונות של סטודנטים בתחומי ההוראה,
ד.
וטיפול בהן.
פרסום והפצת מערכת סילבוסים מפורטת לכל הקורסים וכן כללי החובות בקורס
ה.
וצורת קביעת הציון.
קיומו של נוהל להגדרת ההתנהלות ההוראתית של הסגל אל מול הסטודנטים
ו.
)הסדרת לוחות זמנים ,זמינות מרצים ,יחסי סגל סטודנט וכיוצ"ב(.
קיומה של תמיכה לסגל בטכנולוגיות הוראה.
ז.
המוסדות יתבקשו להעביר דיווח תקופתי למל"ג בנושא .מוסד שלא יעמוד בדרישות
המפורטות כאמור ,יועבר לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה של מל"ג-ות"ת.
המל"ג רושמת לפניה את החלטת ות"ת מיום  4.11.15בו החליטה לאמץ את המודל לשיפור
.2
איכות ההוראה המתבסס בין היתר על החלטתה מיום  23.7.14לגבי הקצאת תקציב למכללות
המתוקצבות על ידי ות"ת ,זאת במסגרת מודל התקצוב הרב מימדי של המכללות
המתוקצבות לשיפור איכות ההוראה בשני ערוצים:
בנוסף לקריטריוני החובה המפורטים בסעיף  ,1על המוסדות להוכיח עמידתם
.A
בקריטריונים הבאים כאשר כל קריטריון יתוקצב בסכום קבוע כמפורט להלן )מודל
התקצוב יבחן עם סיום מחזור הפעילות הראשון(:
קיומו של מנגנון מוסדי קבוע ,מובנה ויעודי לשיפור איכות ההוראה והערכתה,
הממונה על:
פעילות אקטיבית בהכשרת הסגל האקדמי
כל מכללה המתוקצבת על ידי ות"ת אשר תעמוד במאפיינים הבאים תוכל להיות
מתוקצבת בכל שנה על פי קריטריון זה:
ליווי וחניכה של חבר סגל חדש למשך שלוש השנים הראשונות להוראתו
.1
)לדוגמא :מפגשים קבועים עם "חונך אישי" ,תצפית עמיתים בשיעורים
וכיו"ב(.
הדרכה ותמיכה טכנולוגית לשימוש חברי הסגל לצורכי תכנון ,פיתוח ויישום
.2
דרכי הוראה חדשניות באמצעים דיגיטליים וטכנולוגיה מתקדמת.
פעילות לגבי מורים חלשים בהוראה )מפגשים אישיים ,ליווי ,חניכה,
.3
סדנאות וכיו"ב(
פעילות לגבי מורים מצטיינים בהוראה )קרדיט ,פרסים ,פרסום וכיו"ב(
.4
U

U

U

U

U
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.3

עריכת סמינר מחלקתי לפחות אחת לשנה ,שיעסוק בנושאים של איכות
.5
ושיפור ההוראה
מינוי ראש היחידה האקדמית או מי מטעמו ,כאחראי על ריכוז נושא
.6
ההוראה ביחידה )האחראי יעמוד בקשר רציף עם המנגנון המוסדי בנושא
איכות ההוראה כמפורט בסעיף הבא(.
היענות לשאלוני הערכת ההוראה של לפחות  60%מהסטודנטים בכל קורס
.7
)לצורך התקצוב תינתן אפשרות לחריגה שלא תעלה על  10%מהקורסים(.
ראש היחידה האקדמית יקיים מפגש משוב פרטני )אחת לשנה לפחות( עם
.8
חברי סגל שקיבלו ציון הערכה הנמוך מהממוצע המחלקתי.
יודגש כי לצורך קבלת התקצוב ,על המוסדות יהיה להוכיח עמידתם בכל תנאי הסף
כפי שפורטו בסעיף .1
על מנת לתגמל מוסד על פעילות מיוחדת ,חדשנית ומקורית לשיפור וקידום איכות
.B
ההוראה ,יוקצה סכום ייעודי לפרסים על בסיס תחרותי למכללות המתוקצבות על
ידי ות"ת .לשם כך ,תוקם על ידי מל"ג וות"ת ועדה מיוחדת אשר תקבל לידיה אחת
לשנה את הצעות המוסדות .הוועדה תבחן את ההצעות ותקבל החלטה מנומקת על
תקצוב חד שנתי של ההצעות הזוכות.
בתום שנה מהפעלת המודל במוסדות ,יועבר למל"ג ולות"ת דיווח מלא על אופן יישומו והוא
ייבחן על ידי מל"ג וות"ת.
מל"ג פונה בבקשה לוות"ת לבחון את מודל התקצוב ,יעילותו והיקפו לאחר שנתיים ,לרבות
האפשרות להפעיל את סעיף  Bכאמור ,על מוסדות נוספים.

.4

 1332/12החלטה :הוראת שעה לעניין קוורום לישיבות הוועדות העליונות למינוי פרופסורים
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) (10.11.2015דנה המועצה להשכלה בנושא שבנדון
והיא מחליטה כי במקרים בהם אין מניין מינימלי נדרש של חברי ועדה עליונה מסוימת ,יוכל כל אחד
מחברי הוועדות העליונות להשלים את המניין החוקי הנדרש לקיום הישיבה ,ובלבד שיקבל מבעוד
מועד את החומרים הנדרשים לישיבה.
החלטה זו תיכלל כהוראה זמנית במסגרת תקנון הוועדות למינוי פרופסורים לעניין הקוורום ,זאת עד
לעדכון התקנון למינוי פרופסורים בנושא.
U

U

U

U

 1333/12החלטה :בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
) (B.A.בניהול וייזום עסקים קטנים ובינויים  -עמידת המכללה במתווה בדיקת בקשות של מוסדות
לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשוניים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה
להם עד כה
בישיבתה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
העליונה להכרה ,הסמכה ורישוי שלא להיענות לבקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח
תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול וייזום עסקים קטנים ובינוניים.
לאחר שקראה את התייחסות המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להחלטת המל"ג מיום 3.3.2015
בעניין מתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים
בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה ולאחר דיון מעמיק ,החליטה המל"ג כלהלן:
מליאת המועצה לא השתכנעה כי התוכנית המוצעת לתואר ראשון ב" -ניהול וייזום עסקים
.1
קטנים ובינוניים" מהווה פרדיגמה חדשה ,אקדמית ועצמאית.
המועצה השתכנעה כי ,התכנים המוצעים בתוכנית הלימודים המוצעת אינם שונים מהותית
.2
מתואר ראשון בניהול .יתרה מכך נראה כי רק פחות משליש התואר מורכב מקורסים ייחודיים.
על כן הליבה האקדמית המוצעת אינה שונה למעשה מליבה אקדמית של תוכנית סטנדרטית
בניהול .הנושאים המופיעים בתוכנית הלימודים המוצעת מוכרים בעולם כתחומי התמחות
בתוכניות לימודים קיימות ולא כנושאים העומדים בפני עצמם.
U

U
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מליאת המועצה סבורה שתחום זה יכול שילמד במסגרת של חטיבת לימודים בתוך תוכנית
.3
לימודים לתואר ראשון בניהול.
לאור הנימוקים שפורטו לעיל ,המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לדחות את בקשת המרכז ללימודים
אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול וייזום עסקים קטנים ובינוניים.
 1334/12החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת הרצוג ,מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק
תואר שני ) (M.Ed.בניהול וארגון מערכות חינוך
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהכינה.
.1
להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
.2
להעניק תואר שני ) (M.Ed.בניהול וארגון מערכות חינוך.
U

U

 1335/12החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה להעניק
תואר שני ) (M.Ed.בחינוך מדעי
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נאוה בן צבי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה
.2
להעניק תואר שני ) (M.Ed.בחינוך מדעי.
במוקד במתמטיקה יוכלו ללמוד רק בעלי תעודת הוראה לביה"ס העל יסודי.
.3
U

U

 1336/12החלטה :מתן הסמכה זמנית )שניה( לתקופה של שנתיים )עד אוקטובר  (2017למכללה האקדמית
הערבית לחינוך בישראל-חיפה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי במדעים במסלול
היסודי )א'-ו'(
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרת פרופ' רות זוזובסקי על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
.1
להאריך למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה את ההסמכה להעניק את
.2
התואר לתקופה של שנתיים ,עד אוקטובר .2017
לקראת תום התקופה ייבדק סגל ההוראה והתאמתו ללמד בתכנית.
.3
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
U

U

 1337/12החלטה :מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית סכנין להעניק תואר "בוגר בהוראה"
) (B.Ed.חד-חוגי בשפה וספרות ערבית במסלול היסודי )א'-ו'(
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללת סכנין  -מכללה אקדמית לחינוך להעניק
.2
תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.חד-חוגי בשפה וספרות ערבית למסלול היסודי )א'-ו'(.
U

U
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 1338/12החלטה :מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים )עד אוקטובר  (2018למכללה
האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בתקשורת במסלול העל-יסודי )ז'-
ט' בלבד(
המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) (10.11.2015דנה בהמלצת ועדת המשנה
לחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח ואמנות מיום  .27.10.2015בישיבתה זו המשיכה ועדת המשנה את הדיון
על הנושא מיום  .28.7.2015לדיון בוועדת המשנה צורפה תוכנית לימודים מתוקנת במסגרת תשובה
לסיכום ועדת המשנה מיום  ,28.7.2015וכן חוות הדעת של חברי ועדת הבדיקה על התוכנית
המתוקנת .כמו כן על שולחן ועדת המשנה הונח מכתבו )מיום  (26.10.2015של נשיא המכללה בנושא
מספרי הסטודנטים בתוכנית .בפני ועדת המשנה הופיעה חברה בוועדת הבדיקה ,ד"ר אלה באואר.
בסיכום ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית מיום
 ,27.10.2015כלהלן:
להודות לוועדת הבדיקה בראשותה של ד"ר אורלי צרפתי על הדו"ח ועל חוות הדעת שהוגשו
.1
בעקבות תיקון התוכנית.
להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" דו-חוגי
.2
בתקשורת במסלול העל-יסודי לתקופה זמנית של שלוש שנים )עד נובמבר  .(2018לאור חוות
הדעת של ועדת הבדיקה ,ההסמכה מתייחסת להענקת תואר ) (B.Ed.להוראת התקשורת
לכיתות ז'-ט' בלבד.
לרשום לפניה את התחייבות נשיא המכללה )מכתבו מיום  :(26.10.2015לקיים את התוכנית
.3
ככתבה וכלשונה וכי כל הקורסים הייחודיים להוראת התקשורת לעל-יסודי יתקיימו בכל
מספר סטודנטים שיהיה.
מכללת גורדון תתבקש לדווח לפני תחילת כל שנה על תוכנית הלימודים ומספרי הסטודנטים
.4
הסדירים בתוכנית במסלול העל-יסודי.
עד לשלב ההסמכה הקבועה ,המכללה תמשיך להעמיד יועץ אקדמי בכיר שילווה את
.5
התוכנית.
למנות וועדה שתבדוק את התוכנית ולבקש כי בוועדה יכהנו נציגים מהוועדה לשלב הסמכת
.6
התוכנית.
להמשיך בבדיקת התוכנית עד לשלב ההסמכה הקבועה .לבקש בעת חידוש בדיקת התוכנית
.7
לבחון את אופן יישום ההערות השונות שעלו במהלך הבדיקות שנעשו )דו"ח ועדת הבדיקה
מחודש יולי  (2015וכן חוות הדעת של חברי הוועדה שנשלחו בעקבות הגשת התוכנית
המתוקנת.
לקראת סיום תקופת ההסמכה הזמנית ,תתבקש המכללה להעביר דו"ח התקדמות מלא
.8
אודות תוכנית הלימודים ,לרבות פירוט ,רציונל תוכנית הלימודים ,תוכנית הלימודים ,סגל
ההוראה ,פרופיל הסטודנטים ומספרם )כולל ספי קבלה ונתוני נשירה( ,דוגמאות של מבחנים
ועבודות והתפלגות ציונים ,תשתיות פיזיות ומצאי ספרייה רלוונטי לתוכנית הלימודים.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.9
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
U

U

 1339/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.חד-חוגי
ודו-חוגי במוסיקה  -אישור הרכב ועדה
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה כלהלן:
להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
.1
) (B.A.חד-חוגי ודו-חוגי במוזיקה.
דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי
.2
הות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
.3
U

U
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פרופ' )אמריטוס( מירה זכאי  -ביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה ,אוניברסיטת תל
אביב ,יו"ר
פרופ' עודד זהבי  -החוג למוזיקה ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' בטי אוליברו  -המחלקה למוזיקה ,אוניברסיטת בר אילן

 1340/12החלטה :אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של מכללת תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לתואר
שני ) (M.Ed.בלקויות למידה
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה
לבדיקת בקשתה של מכללת תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Ed.בלקויות למידה
כלהלן:
• פרופ' מיכל שני  -הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה  -יו"ר
• ד"ר גלעדה אבישר ,המכללה האקדמית בית ברל
• ד"ר טלי היימן ,המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה  -האוניברסיטה הפתוחה
• גב' אפרת שגיא  -מרכזת הוועדה
U

U

 1341/12החלטה :מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי לב להעניק תואר ראשון ) (B.A.במינהל
עסקים
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח
והחברה ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את המרכז האקדמי לב להעניק תואר ראשון ) (B.A.במינהל עסקים לתקופה שאינה
.2
מוגבלת בזמן.
U

U

 1342/12החלטה :הארכה )שניה( בשנתיים )עד נובמבר  (2017של הסמכת המסלול האקדמי של המכללה
למינהל להעניק תואר ראשון ) (B.A.בפסיכולוגיה
בישיבתה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) (10.11.2015דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת תת-ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה
מיום  28.7.2015ובדו"ח הוועדה שבדקה לקראת הארכת ההסמכה את תוכנית הלימודים
בפסיכולוגיה המתקיימת במסלול האקדמי של המכללה למינהל.
לאחר שתת-ועדת המשנה שמעה את נציגי המכללה .החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את
המלצות תת-ועדת המשנה התחומית ,כלהלן:
להודות לוועדה בראשות פרופ' נורית ירמיה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאור העובדה שנציגי המוסד הודיעו לתת-ועדת המשנה כי בכוונתם למנות את פרופ'
.2
שמואל אליס כראש התוכנית ,וכן לקלוט לקראת שנה"ל תשע"ו-תשע"ז פרופ' מן המניין
בתחום הפסיכולוגיה ,ועוד שתי חברות סגל אקדמי בעלות אופק מחקרי ופוטנציאל קידום,
מחליטה המל"ג להאריך את ההסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה
במסלול האקדמי של המכללה למינהל בשנתיים נוספות ,דהיינו עד נובמבר .2017
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי לחידושה תיבדק התוכנית בשנית ,לרבות מחויבות
.3
הסגל ללמד בתוכנית והיקפי העסקתו.
מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
U

U
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 1343/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי להוספת אשכול לימודים בניהול עסקים קטנים
ובינוניים במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בניהול במתכונת חד-חוגית )בהתאם
לנוהל הוספת מסלול(
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח
והחברה ,והחליטה לאשר למכללה האקדמית גליל מערבי הוספת האשכול בניהול עסקים קטנים
ובינוניים במסגרת התוכנית לתואר ראשון ) (B.A.בניהול במתכונת חד-חוגית )ללא ציון האשכול ע"י
התעודה(.
U

U

 1344/12החלטה :בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים במינהל עסקים עם
התמחות בחשבונאות במסגרת המח"ר )לנשים(
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח
והחברה ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
.1
לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
.2
במינהל עסקים עם התמחות בחשבונאות במסגרת המח"ר )לנשים(.
על המכללה לדאוג כי במהלך השנה הקרובה ששה מתוך תשעת חברי הסגל הבכיר ילמדו
.3
בתוכנית המתקיימת במסגרת המח"ר.
אישור ההפעלה ניתן לשנתיים ועד חשון תשע"ח )אוקטובר .(2017
.4
לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית לקראת המשך אישור הפעלתה.
.5
U

U

 1345/12החלטה :מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן להעניק תואר
ראשון ) (B.A.בניהול מערכות מידע
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי,
חקלאות ושלוחות מחו"ל ,והחליטה כלהלן:
להודות למומחים על עבודתם ועל חוות דעתם.
.1
להסמיך )הסמכה שאינה מוגבלת בזמן( את המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן
.2
להעניק תואר ראשון  B.A.בניהול מערכות מידע.
ככל שהמכללה תבקש להציע תוכנית לימודים לתואר  B.Sc.יהיה עליה להגיש תוכנית
.3
שתעמוד במתווה המל"ג לתוכניות לימודים במערכות מידע )החלטת המל"ג מיום
.(14.6.11
לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה ,תקופת ההסמכה מותנית
.4
בתקופת ההכרה שתינתן המכללה האקדמית לישראל ברמת גן כמוסד להשכלה
גבוהה.
U

U
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 1346/12החלטה :אישור סוקרים לבחינת בקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לקיים תוכנית לימודים
לתואר "מוסמך במדעים" ) (B.Sc.בהנדסת חומרים  -בדיקה באמצעות נוהל טיפול בבקשה
להסמכה לתוכנית לימודים חדשה באמצעות איגום קורסים מתוך תוכניות לימודים מאושרות
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי,
חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר בקשת הטכניון לקיים תוכנית לימודים לתואר )" (B.Sc.מוסמך
במדעים" בהנדסת חומרים והחליטה כי הבקשה תיבחן באמצעות נוהל טיפול בבקשה להסמכה
לתוכנית לימודים חדשה באמצעות איגום קורסים מתוך תוכניות לימודים מאושרות ותועבר
לבדיקתם של הסוקרים הבאים:
• פרופ' אלי אגיון  -המחלקה להנדסת חומרים ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
U

U
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המועצה להשכלה גבוהה
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COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

פרופ' אילן גולדפרב -המחלקה למדע והנדסה של חומרים ,אוניברסיטת תל אביב

 1347/12החלטה :בקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לקיים את תוכנית הלימודים לתואר בוגר )(B.Sc.
בהנדסה כימית בשפה האנגלית
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי,
חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר בקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לפתוח תוכנית לימודים לתואר
בוגר ) (B.Sc.בהנדסה כימית בשפה האנגלית ,והיא החליטה כדלקמן:
לאור הזהות המתקיימת בין תוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסה כימית
.1
המתקיימת בעברית לתוכנית המוצעת בשפה האנגלית ,לאשר לטכניון מכון טכנולוגי לישראל
לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסה כימית בשפה האנגלית ,לתקופה של
שנתיים ,דהיינו עד סוף שנה"ל תשע"ז.
בהתאם לנוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה מיום
.2
 ,10.9.2013ימונה סוקר לליווי תוכנית הלימודים באנגלית ,אשר בתום שנה מהפעלת התוכנית
יחל את בדיקת זהות התוכנית ויוודא כי אם ישנם הבדלים ,הם אינם פוגעים ברמתה
האקדמית של התוכנית.
המועצה רושמת בפניה את הצהרת הטכניון כי התוכנית בשפה האנגלית לא תבוא על חשבון
.3
התוכנית הקיימת בעברית ,ככל שזו תיפתח ולא תפגע בה.
U

U

 1348/12החלטה :אישור סוקר לבדיקת מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטת תל-אביב להעניק
תואר "מוסמך בבריאות הציבור" ) (M.P.H.עם תזה וללא תזה
בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו ) ,(10.11.2015אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי,
חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא אישור סוקר לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך בבריאות
הציבור" ) (M.P.Hעם תזה וללא תזה של אוניברסיטת תל אביב לקראת הארכת הסמכה /הסמכה
שאיננה מוגבלת בזמן ,והיא מחליטה למנות את פרופ' אמנון להד )בית הספר לבריאות הציבור,
מהאוניברסיטה העברית( כסוקר בנוסף לפרופ' בתיה סרוב שמונתה בישיבת ועדת המשנה מיום
.28.7.15
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