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החלטות

 1450/12החלטה :הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות  -מקבץ תוכניות
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) ,(12.4.2016החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" עד
לחודש דצמבר  2016את ההסמכות הזמניות בתוכניות הלימודים הבאות ,וזאת כדי לאפשר לוועדות
הבדיקה לסיים עבודתן:
תוכנית לימודים לתואר מוסמך ) (M.B.A.במנהל עסקים )ללא תזה( של המרכז ללימודים
א.
אקדמיים באור יהודה.
תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Ed.בייעוץ חינוכי של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה.
ב.
תוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה המתקיימת בשנקר -
ג.
הנדסה .עיצוב .אמנות.
U

U

 1451/12החלטה :הארכת כהונה זמנית של חבר ות"ת פרופ' פייסל עזאיזה
לבקשת שר החינוך ויו"ר המל"ג ,על מנת לאפשר פעילותה השוטפת של ות"ת ובנסיבות הרכבה החסר
של המועצה להשכלה גבוהה ,ועל דעת יו"ר הוות"ת ,החליטה המועצה בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו
) (12.4.2016לאשר הארכה נוספת זמנית וחריגה של כהונתו של פרופ' פייסל עזאיזה כחבר ות"ת
לתקופה של חודשיים החל מיום  26.4.2016ועד ליום .25.6.2016
U

U

 1452/12החלטה :הארכת כהונה זמנית של חברת ות"ת פרופ' מלכה רפפורט חובב
לבקשת שר החינוך ויו"ר המל"ג ,על מנת לאפשר פעילותה השוטפת של ות"ת ובנסיבות הרכבה החסר
של המועצה להשכלה גבוהה ,ועל דעת יו"ר הוות"ת ,החליטה המועצה בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו
) (12.4.2016לאשר הארכה נוספת זמנית וחריגה של כהונתה של פרופ' מלכה רפפורט חובב כחברת
ות"ת לתקופה של שלושה חודשים החל מיום  23.3.2016ועד ליום .22.6.2016
U

U

 1453/12החלטה :הארכה טכנית של הסמכת המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון )(LL.B.
במשפטים לשלושה חודשים ,עד יוני  - 2016ערעור המוסד על החלטת המל"ג מיום 22.3.2016
בהמשך להחלטת המועצה מיום  22.3.2016במסגרתה הוחלט על הארכה טכנית של ההסמכה
הזמנית של התוכנית במשפטים במרכז האקדמי כרמל בשלושה חודשים עד יוני  ,2016ובהמשך לדיון
שהתקיים ב 22.3.16 -בוועדת המשנה התחומית למדעי החברה ,הניהול ,העסקים ותוכניות רב
תחומיות בערעור שהגיש המוסד לעניין ההחלטה בדבר אי רישום סטודנטים חדשים בשלב זה ולאחר
שוועדת המשנה שמעה את נציגי המוסד ,מחליטה המל"ג לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית
למדעי החברה ,הניהול ,העסקים ותוכניות רב תחומיות בנושא ולאפשר למוסד רישום מחזור חדש של
סטודנטים לתוכנית הלימודים במשפטים שיחלו לימודיהם באוקטובר )הקרוב( ,שנת הלימודים
תשע"ז .לאור נסיבות העניין החריגות ,לרבות דו"ח שלילי של הוועדה המקצועית המעלה קשיים
משמעותיים ומהותיים לגבי אפשרות המשך קיום התוכנית ,והואיל ומדובר בהארכה טכנית של
ההסמכה בלבד ב 3-חודשים ,ובפרט על מנת להבטיח כי בפני הסטודנטים יוצג המצב העובדתי המלא,
רישום הסטודנטים לשנה"ל תשע"ז יתאפשר רק בכפוף ולאחר יישום התנאים הבאים:
על המוסד להציג ,לשביעות רצון מינהל מל"ג ,רשת ביטחון בתוכנית דומה במוסד מוכר
.1
שאינו מתוקצב ,המתחייב לקלוט את כל הסטודנטים שיירשמו לתוכנית זו ,במידה שהמוסד
לא יוכל לפתוח את התוכנית למחזור חדש של סטודנטים בשנה"ל תשע"ז.
המרכז האקדמי כרמל יחתים כל סטודנט חדש שיירשם לתוכנית הלימודים במשפטים
.2
לשנה"ל תשע"ז על הצהרה ,שנוסחה יאושר מראש ע"י מינהל מל"ג ,לפיה ידוע לו כי למוסד
הסמכה זמנית בתוכנית הלימודים במשפטים עד לחודש יוני  2016בלבד ,וכי ייתכן שהמוסד
לא יוכל לפתוח את התוכנית למחזור חדש של סטודנטים בשנה"ל תשע"ז וכי ידוע לו על רשת
הביטחון אותה הציג המוסד כאמור בסעיף .1
U
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המוסד יבהיר בפרסומיו באופן בולט וברור ,לרבות באתר האינטרנט שלו ,כי ההסמכה שיש
לו בתוכנית הלימודים במשפטים הוארכה זמנית עד לחודש יוני  ,2016וייתכן שלא יוכל
לפתוח את התוכנית למחזור חדש של סטודנטים בשנה"ל תשע"ז.
המל"ג רושמת בפניה את הבהרת המוסד )בשימוע שנערך לו בפני ועדת המשנה של המל"ג( כי
למעט דמי רישום לא יגבה שכר לימוד מהסטודנטים שירשמו בתקופה זו.
נשיא המוסד ויו"ר הדירקטוריון יעבירו התחייבות בחתימתם כי יישום החלטה זו הינו
באחריותם.

 1454/12החלטה :הצעה לתיקון החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  15.7.2003בדבר קריטריונים ותנאי
סף להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה )כפי שעודכנה
ביום  31.10.2006וביום (1.2.2011
בישיבתה מיום ד' בניסן תשע"ו ) ,(12.4.2016קיבלה מליאת המועצה להשכלה גבוהה סקירה
א.
בדבר עיקרי הדיונים שהתקיימו בוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית בנושא רחב של
תוכניות הלימודים והתארים האקדמיים הנלמדים במוסדות השונים להשכלה גבוהה,
המאופיינים ברמתם ,סימולם ומהותם .בסקירה צויין כי מבחינת מהות התואר ,ניתן לסווג
את התארים לשני סוגים :תארים כלליים-קלאסיים המתבססים על תשתית אקדמית-עיונית
מובהקת וחשיבה ביקורתית ,ותארים פרופסיונאליים שהם בעלי אוריינטציה יישומית.
מאחר ובתואר השני ישנה אבחנה חדה יותר בין אקדמיה לפרופסיה ובין תואר מחקרי לתואר
ב.
נלמד ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה בדיון האמור לאשר את המלצת ועדת המשנה
לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום  ,1.2.2016שגובשה לאחר סבב התייעצות מקיף עם המוסדות
להשכלה גבוהה ,לתיקון החלטת המל"ג מיום  15.7.2003בדבר קריטריונים ותנאי סף להגשת
בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה )כפי שעודכנה ביום
 31.10.2006וביום  (1.2.2011כלהלן::
המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי על מוסד המבקש לקבל הסמכה להעניק תואר
.1
שני לעבור תהליך שיש בו עליית מדרגה ובניית תשתית אקדמית דרושה .על-כן,
קודם שבקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני תעבור בדיקה קפדנית ע"י ועדה
מקצועית של המועצה ,על התוכנית לעמוד בתנאי סף.
להלן מפורטים תנאי הסף להגשה ופתיחה של תוכניות חדשות לתואר שני:
מכוח כלל המועצה להשכלה גבוהה )הסמכת מוסד מוכר להעניק תואר
1.1
מוכר( ,התשכ"ד,1964-מחליטה המועצה ,כי מוסד רשאי להגיש בקשה
לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני רק לאחר שהעמיד לא פחות משלושה
מחזורי בוגרים  1של בעלי תואר אקדמי ראשון בתחום רלוונטי .מכל מקום,
אישור פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני יותנה בהעמדת לא פחות
מארבעה מחזורי בוגרים לתואר ראשון מוכר בתחום רלוונטי.
בראש כל תוכנית לימודים לתואר שני יעמוד איש סגל בכיר ליבתי בעל
1.2
תואר שלישי מדרגת מרצה בכיר ומעלה ,המלמד לפחות קורס אחד
בסמסטר בתוכנית האמורה לתואר שני .בתוכנית לימודים בתחום היצירה
האמנותית ,ניתן למנות ראש תוכנית שהוא פרופסור גם אם אינו בעל תואר
שלישי.
ככלל ,המורים המלמדים בתוכנית לתואר שני יהיו בעלי תואר שלישי2/3 ,
1.3
מהם ,לפחות ,חברי סגל ליבתי .במקרים מיוחדים )כחריג( יוכלו ללמד
בתוכנית מורים בודדים בעלי מוניטין בתחומם ,שלתחום התמחותם זיקה
ברורה לתוכנית הלימודים והם אינם בעלי תואר שלישי .בתוכנית לימודים
בתחום היצירה האמנותית ,יכול שילמדו בעלי מוניטין ורמה גבוהה בתחום
המבוקש ,שאינם בעלי תואר שלישי ,ובתנאי שלפחות  2/3מהמורים בתוכנית
יהיו חברי סגל ליבתי.
בכל תוכנית לימודים צריך שיהיה לפחות פרופסור אחד שהוא חבר סגל
1.4
ליבתי במוסד.
מחצית המורים שמלמדים בתוכנית לתואר שני יהיו בדרגת מרצה בכיר
1.5
ומעלה.
U

U

U
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לעניין זה נקבע כי מחזור בוגרים הינו לפי שנים אקדמיות.
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מוסד יתחייב שלפחות  2/3מהקורסים של תוכנית הלימודים שילמד תלמיד
1.6
בפועל יילמדו על ידי סגל ליבתי.
מוסד יעמיד תשתיות אקדמיות ראויות ללימודי תואר שני בתחום המבוקש,
1.7
לרבות ספריה ומעבדות מתאימות.
הערה כללית -תנאים אלה הינם תנאי בסיס הכרחיים לצורך הגשת תוכניות לימודים לתואר שני בלי
תיזה .ככלל ,תוכניות לימודים לתואר שני עם תיזה ,תאושרנה כתארים מחקריים  M.A./M.Sc.בהם
מסה קריטית של סגל ליבתי פעיל מחקרית.
U

U

 1455/12החלטה :אישור הגשה לתוכניות חדשות במח"רים קיימים
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי
להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר להגשה את התוכניות הבאות לפתיחה
במח"ר:
U

U

מוסד

תוכנית

בר-אילן

ניהול ולוגיסטיקה

בר-אילן

ייעוץ חינוכי

בר-אילן

חינוך מיוחד

 1456/12החלטה :בקשה של אוניברסיטת חיפה לפתיחת תוכנית לתואר ראשון בשירותי אנוש ובלימודים
רב-תחומיים בפלטפורמה בבני ברק
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי
להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית והחליטה לאשר לאוניברסיטת חיפה להגיש לפתיחה
בפלטפורמה החרדית בבני ברק תוכנית לתואר ראשון בשירותי אנוש ולימודים רב תחומיים .זאת,
לאור היותה של אוניברסיטת חיפה המוסד המרכזי ובעל מספר התלמידים הגדול ביותר בפלטפורמה.
בהתאם למדיניות מל"ג-ות"ת ,האוסר על פתיחת תוכניות חדשות לתואר שני מחוץ לקמפוס ובהפרדה
מגדרית ,מל"ג מחליטה לדחות את הבקשה להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לתואר שני בטיפול
במוסיקה.
U

U

 1457/12החלטה :אי-עמידת המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצו חיפה בהחלטת מל"ג מיום 4.11.2003
)שעודכנה ביום  (27.4.2010בעניין כהונת נשיא המוסד
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  21.2.2016בנושא אי עמידת המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצו חיפה בהחלטת
מל"ג בעניין כהונת נשיא המוסד והיא מחליטה כלהלן:
לרשום את העובדה כי המרכז האקדמי ויצו חיפה חורג מהחלטת המל"ג מיום 4.11.2003
.1
בעניין הניהול האקדמי בהתייחס לתקופת כהונתו של נשיא המוסד ,כאשר הנשיא המכהן,
פרופ' דוד אלכסנדר ,אמור היה לסיים תפקידו בחודש יולי  2015ולא לחרוג מהמקסימום
המותר של  12השנים שנקבעו בהחלטה.
להבהיר ,למען הסר ספק ,כי מניין שנות כהונת הנשיא לעניין הנחיית המל"ג בדבר הגבלת
.2
תקופת כהונה ,מתחיל מיום מתן ההיתר למוסד ולא מיום ההכרה בו.
לציין כי ראוי שפנייה למל"ג בבקשה לאשר חריגה מהחלטותיה )גם בהתחשב בפרשנות
.3
המוסד לעניין מניין שנות הכהונה( תיעשה במועד שיאפשר למוסד הפונה לעמוד בהחלטה
במידה שהמל"ג תדחה את הבקשה.
יחד עם זאת ,לאחר בחינת מכלול השיקולים והאיזונים ,ובין היתר נוכח טענת המוסד כי
.4
טעה בתום לב בנוגע למועד מניין שנות הכהונה כאמור ,ממליצה הוועדה למל"ג לאשר באופן
חריג את בקשת המרכז האקדמי ויצו להאריך בשנה את תקופת כהונת הנשיא המכהן ,פרופ'
דוד אלכסנדר ,עד אוקטובר  2017וזאת מהנימוקים הבאים:
המוסד מצוי בעיצומם של הליכים מהותיים ומשמעותיים הנוגעים להבטחת
א.
פעילותו כמוסד עצמאי להשכלה גבוהה ,במסגרתם נעשית התאמה של תקנון המוסד
ובכלל זה מבנה המוסדות המנהלים למבנה המפורט בהנחיות התאגידיות שנקבעו
על ידי ות"ת-מל"ג.
U

U
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ב .בנוסף פועל הנשיא לבחינת האפשרות לאיחוד המוסד עם מוסד אחר לשם מעבר לות"ת.
לאור האמור סבורה הוועדה כי סיום תפקידו של פרופ' דוד אלכסנדר בשלב זה,
ג.
עשוי לפגוע בהתנהלות המוסד בכיוון זה.
הארכת הכהונה כאמור בסעיף  3לעיל מותנית בכך שהמרכז האקדמי ויצו יבצע את כל
ההליכים הנדרשים לאיתור ומינוי נשיא חדש למכללה באופן שיבטיח את תחילת כהונתו לא
יאוחר מאוקטובר  .2017הצוות המקצועי במל"ג יגבש אבני דרך ליישום ההחלטה ולהבטחת
עמידתו של המוסד במועד הנקוב.

 1458/12החלטה :עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בלימודי המעבדה הרפואית
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות והחליטה לעדכן את הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בלימודי המעבדה
הרפואית .הרכב הוועדה המעודכן כלהלן:
U

U

Prof. Michael Mayer, Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Hebrew University.
Prof. Ben-Ami Sela, Emeritus, Director of the Institute of Chemical Pathology,
Sheba Academic Medical Hospital.
Prof. Maja Nowakowski, Pathology and Medicine, SUNY Downstate Medical
Center.
Prof. Anat Roitberg-Tambur, Feinberg School of Medicine, Director,
Transplant Immunology Laboratory Northwestern University, Chair.

•
•

4T

4T

4T

4T

•
•

גב' ענבל חזקל-גורדון תרכז את הוועדה.
 1459/12החלטה :אישור הרכב הוועדה להערכת איכות תוכניות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות
לחינוך
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
מישיבתה ביום  5.4.16והחליטה לאשר את ההרכב הוועדה להערכת איכות התוכניות לגיל הרך
במכללות לחינוך .הרכב הוועדה שאושרה כלהלן:
• פרופ' דורית ארם ,בית הספר לחינוך ,המגמה לייעוץ חינוכי ,אוניברסיטת תל-אביב  -יו"ר
• פרופ' צ'ארלס גרינבאום )אמריטוס( ,המחלקה לפסיכולוגיה ,האוניברסיטה העברית
• פרופ' מיכל פרלמן ,המחלקה להתפתחות האדם ופסיכולוגיה יישומית ,אוניברסיטת טורונטו
• ד"ר יאיר זיו ,הפקולטה לחינוך ,החוג לייעוץ והתפתחות האדם ,אוניברסיטת חיפה
• פרופ' מרגלית זיו ,תוכנית הוראה ולמידה ,מכללת אלקאסמי
• פרופ' מרים מבורך ,מכון מופ"ת
• ד"ר אביבה סברדלוב ,מכללת שאנן
U

U

 1460/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטת מל"ג  -המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום
מדעי המחשב במכללה האקדמית תל-חי
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות בעניין המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מדעי המחשב במכללה
האקדמית תל-חי והחליטה כלהלן:
להודות למוסד על התייחסותו להחלטת מל"ג ולהחלטת ועדת המשנה להבטחת איכות.
א.
על מנת להבטיח את איכותה האקדמית של התוכנית ,על המוסד ליישם את כל המלצות
ב.
הוועדה הבינלאומית ,כפי שמופיעות בדו"ח הוועדה.
לאור עמידה בסעיף 3א בהחלטת מל"ג מיום  ,03.03.15לאפשר למוסד להגיש בקשה לפתיחת
ג.
תוכנית מוסמך במדעי המחשב.
U

U

 1461/12החלטה :הארכת הסמכה זמנית )שלישית( לשנתיים ,עד ינואר  ,2018למכללה האקדמית אשקלון
להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי המחשב
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל מיום
 12.1.16בדבר הארכת הסמכה זמנית למכללה האקדמית אשקלון -להעניק תואר ראשון
) (B.Sc.במדעי המחשב והיא החליטה כדלקמן:
U

U
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להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' מיכאל קודיש על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד
כה.
להעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון במדעי המחשב,
וזאת לתקופה של שנתיים )עד פברואר  .(2018לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש
ההסמכה ,תיבדק התוכנית בשנית בהתאם למפורט בדו"ח הוועדה.
על המוסד להגדיל משמעותית את מספר הסטודנטים הלומדים במחזור על מנת לבסס את
התוכנית ברמה אקדמית ראויה ,ובהתאם להגדיל את מספר קורסי הבחירה ולהרחיב
את מצבת חברי הסגל.
על המוסד להעלות את תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים במדעי המחשב במסלול הרגיל
ובמסלול החלופי )ללא הבחינה הפסיכומטרית( כמפורט בדו"ח הוועדה.
על המוסד לקלוט חבר סגל ליבתי מתחום הבסיס התיאורטי של מדעי המחשב עד לתאריך
 01.09.2016ולדווח על קליטתו לועדת המשנה.
הארכת ההסמכה כפופה להחלטת המל"ג מיום  22.7.2014בדבר "הגבלת מספר ההסמכות
הזמניות למוסדות להשכלה גבוהה".

 1462/12החלטה :מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לחמש שנים ,עד ינואר  ,2021למכללה האקדמית תל-חי
להעניק תואר שני ) (M.Sc.במדעי התזונה עם וללא תזה
 .1.1בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל מיום
 12.1.16בנושא מתן הסמכה זמנית )ראשונה( למכללה האקדמית תל -חי להעניק תואר שני )(M.Sc.
במדעי התזונה עם וללא תזה והיא מחליטה כדלקמן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' בטי שוורץ על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית תל -חי להעניק תואר שני ) (M.Sc.עם וללא תזה ב"מדעי
.2
התזונה" לתקופה של חמש שנים )עד ינואר . (2021
בתום שלוש שנים ממועד מתן ההסמכה ,דהיינו ינואר  ,2019המכללה תגיש דו"ח התקדמות
.3
ובו התייחסות מיוחדת לנושא סגל התוכנית ועבודות התזה.
לקראת תום ההסמכה הזמנית ולקראת בדיקתה לשלב חידוש ההסמכה תגיש המכללה דו"ח
.4
התקדמות נוסף בהתאם להערות שיעלו על ידי הוועדה בשלב הבדיקה הקודם.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.5
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
U

U

 1463/12החלטה :מתן הסמכה זמנית )למחזורי הלימוד הקיימים( למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר
ראשון ) (B.Sc.במדעי הסביבה
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל בנושא
הסמכת המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי הסביבה ובהמלצת ות"ת מיום
 .30.03.2016לאור המלצת ות"ת כי בשלב זה קיימת מניעה לאפשר קליטת מחזור חדש של סטודנטים
לתשע"ז לתוכנית הנדונה ,זאת משום שמספר הסטודנטים הלומדים בתוכנית מועט ,והתוכנית אינה
מאוזנת מבחינה תקציבית ,והיא מחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' יגאל אראל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
.1
בשלב זה ,להעניק הסמכה למחזורי הלימוד הקיימים בלבד ולא לאפשר רישום סטודנטים
.2
חדשים לשנה"ל תשע"ז.
המשך הפעלת התוכנית תיבחן על ידי אגף התקציבים של ות"ת מול הצוות המקצועי במכללה
.3
האקדמית אחוה ,כולל ניתוח ומיפוי תקציבי לרבות צפי להתפתחות התוכנית בעתיד.
ממצאי הבדיקה יובאו לדיון בות"ת ,ועדת המשנה ומל"ג ולאחר מכן יוחלט לגבי אופן המשך
הפעלת התוכנית.
U

U

 1464/12החלטה :מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בכימיה במתכונת
חד-חוגית של האוניברסיטה הפתוחה
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
להנדסה ,טכנולוגיה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל מיום
 12.04.2016בנושא בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.Sc.
בכימיה במתכונת חד -חוגית והיא החליטה כדלקמן:
U

U
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להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אורי צ'שנובסקי על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה
עד כה.
לאשר לאוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בכימיה
במתכונת חד -חוגית ,ולרשום אליה תלמידים.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי האוניברסיטה הפתוחה
אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בכימיה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר
שלא תוסמך האוניברסיטה הפתוחה להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי המוסד
לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית לימודים במדעי הטבע
בהדגשת כימיה ,בהתאם להתחייבות המוסד.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.14בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו ,לשנה"ל תשע"ז וזו שלאחריה(.
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.

 1465/12החלטה :מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Sc.עם וללא תזה במדעי
הים של המרכז האקדמי רופין
בישיבתה ביום בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת
ועדת המשנה להנדסה ,טכנולוגיה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל
מיום  12.04.2016בנושא בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר מוסמך במדעי
הים ) (M.Sc.עם וללא תזה והיא החליטה כדלקמן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות אוריאל ספריאל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד
.1
כה.
לאשר למרכז האקדמי רופין לפרסם את דבר פתיחת תוכנית הלימודים לפתוח תוכנית
.2
לימודים לתואר שני ) (M.Sc.עם תזה במדעי הים ולרשום אליה תלמידים.
להקפיד כי מספר הסטודנטים למנחה בתוכנית לא יעלה על חמישה.
.3
על המוסד להמשיך לגייס סגל ומנחים לתזה בהתאמה למספר הסטודנטים בתוכנית.
.4
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם
.5
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך
.6
להעניק בשלב זה תואר שני ) (M.Sc.עם תזה במדעי הים וכי קיימת אפשרות שבסופו של
דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים
הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת תוכנית לימודים לתואר שני
בביוטכנולוגיה במכללה האקדמית תל -חי בהתאם להתחייבות המוסד.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.14בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום
.7
הסטודנטים" ,תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו ,לשנה"ל תשע"ז
וזו שלאחריה( .אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו
לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
U

U

 1466/12החלטה :מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Sc.ללא תזה במערכות
תבוניות של אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל ,והחליטה
כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' עירד בן גל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
.1
לאשר לאפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ,לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
.2
"מוסמך במדעים" ) (M.Sc.ללא תזה ,במערכות תבוניות ולרשום אליה תלמידים.
על המכללה להקפיד כי מספר החריגים בתנאי הקבלה לא יעלה על  10%מכלל המתקבלים
.3
לתוכנית.
בהתאם להמלצת ות"ת ,פתיחת התוכנית בפועל תעמוד על  20סטודנטים במחזור לפחות.
.4
U

U
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על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה
מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני במערכות תבוניות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר
שלא תוסמך המכללה להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים
הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים אחרת לתואר מוסמך במכללה,
בהתאם להתחייבות המכללה.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.14בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו ,לשנה"ל תשע"ז וזו שלאחריה(.
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.

 1467/12החלטה :מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.במדע והנדסה של
חומרים במתכונת חד-חוגית של אוניברסיטת תל-אביב
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל בדבר בקשת
אוניברסיטת תל אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.במדע והנדסה של חומרים
במתכונת חד-חוגית והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
.1
לאשר לאוניברסיטת תל אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.במדע והנדסה
.2
של חומרים במתכונת חד חוגית ,בכפוף להפעלתה במקביל של התוכנית במתכונת של תואר
ראשון כפול ) (B.Sc.במדע והנדסה של חומרים ובכימיה.
על האוניברסיטה לגייס חברי סגל להוראת מקצועות חסרים כגון מטלורגיה פיזיקלית,
.3
חומרים קרמיים ,חומרים מורכבים ,בדיקות ללא הרס וחקר כשל.
לבקש מהסוקרים להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
.4
על האוניברסיטה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם
.5
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
על האוניברסיטה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי האוניברסיטה
.6
אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון ) (B.Sc.במדע והנדסה של חומרים במתכונת
חד חוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך האוניברסיטה להעניק את התואר.
במקרה זה תוצע על ידי האוניברסיטה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"
במסגרת תוכניות הלימודים בהנדסה ו/או בכימיה ,בהתאם להתחייבות האוניברסיטה.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.14בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
.7
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו ,לשנה"ל תשע"ז וזו שלאחריה(.
אם לא תיפתח האוניברסיטה את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליה לפעול
בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
U

U

 1468/12החלטה :מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.במערכות מידע של
המכללה האקדמית אחוה
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה מליאת המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל
בדו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את הבקשה שבנדון ,והחליטה כדלקמן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' יובל שחר על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
.1
לאשר למכללה האקדמית אחוה לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון )(B.Sc.
.2
במערכות מידע במתכונת לימודים חד חוגית ולרשום אליה תלמידים.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו
.3
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך
.4
להעניק בשלב זה לתואר ראשון ) (B.Sc.במערכות מידע במתכונת לימודים חד חוגית וכי
קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על
ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית ,במסגרת תוכנית
U

U
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.5

הלימודים במערכות מידע ניהוליות במכללה האקדמית עמק יזרעאל ,בהתאם להתחייבות
המוסד.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.14בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו ,לשנה"ל תשע"ז וזו שלאחריה(.
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.

 1469/12החלטה :מתן אישור הפעלה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.במדעי המחשב במסגרת
המח"ר )לנשים חרדיות( של המכללה האקדמית הדסה
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל מיום
 22.12.15ובהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום  21.1.2016והיא מחליטה:
לאשר למכללה האקדמית הדסה ירושלים לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון
.1
) (B.Sc.במדעי המחשב במסגרת המח"ר )לנשים חרדיות(.
בהתאם ל"נוהל פתיחת תוכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות" ,הפעלת התוכנית הלכה
.2
למעשה תבחן על ידי סוקר בתום השנה הראשונה להפעלת התכנית.
U

U

 1470/12החלטה :מתן אישור הפעלה לתוכנית הלימודים באנגלית לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת מכונות
של הטכניון ,מכון טכנולוגיה לישראל )בהתאם לנוהל הסבת תוכניות לשפה זרה(
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל בדבר בקשת
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת מכונות בשפה
האנגלית והיא החליטה כדלקמן:
לאשר לטכניון מכון טכנולוגי לישראל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.Sc.
.1
בהנדסת מכונות בשפה האנגלית ,לתקופה של שנתיים.
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 אם ישנם הבדלים בין התוכנית בעברית לבין התוכנית
באנגלית ,וככל שישנם ,יוודא כי 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

 1471/12החלטה :בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים להגיש תוכנית לימודים לתואר שני )(M.Sc.
בייננות  -עמידת המוסד במתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לתארים ראשוניים
ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל מיום
 22.12.2015בנושא הנדון לאחר שקראה את התייחסות האוניברסיטה העברית להחלטת המל"ג מיום
 3.3.2015בעניין מתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים
ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה ,ולאחר שעיינה במידע שהעבירה
האוניברסיטה לפירוט אודות העיסוק המחקרי של חברי הסגל הבכיר ,בצירוף רשימות פרסומים
רלוונטיות ,והשתכנעה כי תחום הייננות הינו תחום אקדמי אשר במסגרתו ניתן להגיש תוכניות
לימודים אקדמיות לבדיקת מל"ג .המל"ג אימצה את המלצת ועדת המשנה והחליטה כדלקמן:
לאשר את תחום הייננות כתחום אקדמי חדש לתואר שני.
.1
להקים ועדה מקצועית אשר תבחן את תוכנית הלימודים שהגישה האוניברסיטה לקראת שלב
.2
אישור פרסום והרשמה.
U

U

 472/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להגיש תוכנית לימודים לתואר שני
) (M.Sc.עם תזה בהנדסה ירוקה  -עמידת המוסד במתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח
תוכניות לימודים לתארים ראשוניים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם
עד כה
U

U
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בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל בדבר בקשת
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Sc.עם תזה
בהנדסה ירוקה ועמידת הבקשה במתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים
לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה .המועצה
להשכלה גבוהה אימצה את המלצות ועדת המשנה והחליטה לאשר את "הנדסה ירוקה" כתחום בעל
התכנות אקדמית ללימודים לתואר שני.
כמו כן ,דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית
להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Sc.עם תזה בהנדסה ירוקה והיא
החליטה לאשר את ההרכב הבא:
• פרופ' גדעון אורון -המחלקה להנדסת תעשייה וניהול ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
• פרופ' עובדיה לב -החוג למדעי הסביבה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
• פרופ' מיכל גרין -הפקולטה להנדסה אזרחית סביבתית ,הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל
 1473/12החלטה :בקשת הטכניון לאישור "חוג לאחר תואר" של "מוסמך למדעים בהוראה" )תוכנית
מבטים( בהיקף של  36נ"ז  -בהמשך להחלטת המל"ג מיוני  2014בנושא הגדרת סוגי תוכניות
לימודים לתואר ראשון
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח אמנות בשיתוף ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה והנדסה בנושא
שבנדון .לאור חוות דעת אגף התכנון של ות"ת כי ישנו צורך לאומי במורים במקצועות המדע
והטכנולוגיה מחליטה מל"ג לאשר לטכניון לקיים את תוכנית מבטים כחוג לאחר תואר בהיקף של 36
נ"ז.
U

U

 1474/12החלטה :חידוש הפעלת מתווה ללימודים לתואר "בוגר בהוראת הטכנולוגיה"  B.Ed.Techבמסלול
העל-יסודי
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את ההמלצה שהתקבלה
בישיבה משותפת של ועדת המשנה התחומית לרוח וחינוך וועדת המשנה התחומית להנדסה
וטכנולוגיה ,והחליטה על חידוש הפעלת המתווה ללימודים לתואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה"
) (B.Ed.Techבמסלול העל-יסודי )כיתות ז'-י"ב( ,כלהלן:
הנחות היסוד
על לימודי ההכשרה להוראה במסגרת התואר לעמוד בהחלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים
.1
בהכשרה להוראה.
חידוש המתווה מתבסס על הדגם המנחה ללימודים לתואר בוגר בהוראת טכנולוגיה שנקבע
.2
בשנת .1985
על הלימודים לכלול ידע דיסציפלינרי שעומד בדרישות הטכנולוגיה והתעשייה .כמו כן יש
.3
להביא בחשבון שאם תופעל תוכנית לימודים בהתאם למתווה זה ,היא תכשיר מורה אקדמי
שיכין תלמידים שייגשו לבחינות הבגרות .לאור זאת ,המתווה המוצע מבוסס על תוכנית
משותפת לתואר אקדמי בין מכללה אקדמית לחינוך לבין מוסד אקדמי בתחומי ההנדסה.
במידה ובמוסד קיימות הן תוכניות בהנדסה והן תוכניות להכשרת מורים ,ניתן יהיה לקיים
את התוכנית בלי צורך בשיתוף פעולה עם מוסד נוסף.
לימודי השלמה להנדסאים לתואר בוגר בהוראת טכנולוגיה :יש להביא בחשבון כי דיפלומת
.4
הנדסאי ,בצירוף ניסיון מקצועי ,משקפת ידע פרקטי נרחב ,לצד לימודים מקצועיים.
יודגש כי מדובר על מתווה כללי לקיומם של לימודים אקדמיים להכשרת מורים להוראת
.5
טכנולוגיה במסלול העל-יסודי ,ומובן כי כל בקשה שתוגש תיבדק באופן פרטני בהתאם
למקובל.
תואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה"  B.Ed.Techאינו תואר בהנדסה.
.6
U

U

U

המתווה המוצע מתבסס על מספר החלטות מל"ג רלוונטיות:
דגם מנחה לתוכנית לימודים לתואר "בוגר בחינוך טכנולוגי" ).1985 - (B.Ed.Tech
.1
המתווים המנחים בהכשרה להוראה .2006 -
.2
פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים -עדכון משנת .2009
.3
מתווה ללימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edלגננות ומורים מוסמכים בכירים -
.4
.2014
U
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מתווה לבדיקת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים משותפות לתואר אקדמי בין מוסדות
להשכלה גבוהה בישראל .2015 -

תנאי סף להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים משותפת לתואר בוגר בהוראת טכנולוגיה למסלול
העל-יסודי
הבקשה תוגש בהתאם להחלטת מל"ג לפתיחת תוכניות לימודים משותפות לתואר אקדמי ,כלהלן:
במסגרת מודל של תוכניות לימודים משותפות ,יינתן תואר אחד משותף משני מוסדות להשכלה
גבוהה הפועלים בישראל ,המזכה את בוגריו בתעודה אחת משותפת עליה יצוינו שני המוסדות גם יחד
)תעודת תואר אחת ,ושני סמלי המוסדות( .המוסד שבו נלמדו הקורסים והעובדה כי התוכנית היא
משותפת יופיעו באופן ברור ומפורט על גבי גיליון הציונים.
U

תנאים לקיום תוכניות משותפות של מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה:
על מנת לפתוח ולקיים תוכנית משותפת עם מוסד להשכלה גבוהה אחר ,על שני המוסדות
.1
השותפים להגיש למל"ג בקשה לאישור ,וזאת בהתייחס ספציפית לתואר המבוקש.
על כל אחד משני המוסדות השותפים לתוכנית לתואר משותף ,להיות מוסד מוכר .בתוך זה,
.2
רשאי מוסד מוכר להגיש בקשה לתואר משותף עם מוסד שני ,בין אם יש לו הסמכה ,אישור
לתואר ,ובין אם לאו ,והוא בבחינת תואר חדש מבוקש.
על כל אחד משני המוסדות השותפים בתוכנית להציע לפחות  40%מהקוריקולום של
.3
התוכנית באמצעות מרצים מהסגל הקבוע של המוסד ,לרבות כאלה המלמדים גם בתוכניות
לימודים אחרות במוסד ,שאינן משותפות.
הסטודנטים בתוכנית המשותפת ילמדו לפחות  25%מהקורסים בכל אחד משני המוסדות
.4
להשכלה גבוהה המשתתפים בתוכנית.
על שני המוסדות המגישים את הבקשה לתואר משותף לעגן את השותפות ביניהם באמצעות
.5
הסכם ,שטיוטה מוסכמת שלו תוגש לאישור ות"ת ומל"ג כחלק ממסמכי ההגשה.
תוכנית הלימודים תהיה פתוחה לכל הסטודנטים שיעמדו בתנאי הקבלה והמסגרת של
.6
התוכנית .כמו כן ,כל אחד משני המוסדות השותפים יפרסם את דבר התוכנית בידיעון או
באתר האינטרנט של המוסד ויאפשר רישום לתוכנית המשותפת.
בתוכנית לימודים משותפת חייב להיות מוסד האחראי על ההיבטים המנהליים של התוכנית.
.7
הסטודנט יידרש להירשם לאחד משני המוסדות המבקשים לקיים את התוכנית המשותפת.
על המוסדות להבטיח כי תהיה כתובת אחת שתיתן מענה לסטודנטים בנושאים שונים.
תנאי הקבלה בתוכנית המשותפת ייקבעו ע"י שני המוסדות יחד ,ובמקרים בהם מתבססים
.8
על תוכנית קיימת ,תנאי הקבלה לא יפחתו מאלה הקיימים אצלם.
המוסדות השותפים בתוכנית יקיימו מנגנונים אקדמיים משותפים לבנייה ,הפעלה ופיקוח על
.9
תוכנית הלימודים המשותפת .מנגנונים אלה יכללו ,בין היתר ,כינון ועדת היגוי משותפת
ומינוי ראש תוכנית מטעמם ,והוא יוצג במסגרת הבקשה לאישור מל"ג.
התוכנית מחייבת אישור ות"ת )למוסדות המתוקצבים על ידיה( ומל"ג ,כמקובל לגבי כל
.11
תוכנית לימודים אקדמית.
ככל שהמבקשים הם מוסדות מתוקצבים ,ההסכם בין שני המוסדות יכלול גם את הנושא
.12
התקציבי ושכר הלימוד בתוכנית .על ות"ת לאשר את המישור התקציבי-כספי .כמו כן,
במקרה של הסכם לתוכנית משותפת בין מוסד מתוקצב בות"ת למוסד מתוקצב במשרד
החינוך ,יכלול ההסכם בין שני המוסדות את ההסדרה התקציבית ,שתובא לאישור ות"ת.
על שני מוסדות המבקשים לפתוח תוכנית לימודים משותפת להגיש יחדיו בקשה משותפת
.13
מפורטת לפתיחת תוכנית הלימודים לתואר המשותף ,הכוללת את כל המידע הדרוש עפ"י
הנחיות מל"ג וות"ת להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה.
U

נוסח תעודות הסיום שיוענקו לבוגרי תוכניות הלימודים לתואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה"
) (B.Ed.Techלמסלול העל-יסודי
תואר אקדמי ראשון "בוגר בהוראת טכנולוגיה" בסימולו המדויק ) (B.Ed.Techלמסלול
.1
העל-יסודי .תעודת הבוגר לא תכלול את ציון מקצוע ההוראה.
למסיימים בתוכנית הלימודים לתואר בוגר בהוראת טכנולוגיה ,יוענק בנוסף תעודת הוראה
.2
למסלול העל יסודי בציון מקצוע ההוראה ו/או ההתמחות בחינוך הטכנולוגי.
U

א .לימודים לתואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה"
U

מבנה תוכנית הלימודים:
U
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תוכנית הלימודים תהיה בהיקף של  96ש"ש ותתפרס על פני ארבע-שנתית ,ותכלול  5מרכיבים:
 .1לימודי חינוך עיוניים  +הכשרה מעשית בבית הספר –  24ש"ש.
 .2מדעי ליבה )לימודים מדעיים בדומה לקיים בלימודי הנדסה במוסדות להשכלה גבוהה( – 18
ש"ש.
 .3לימודים עיוניים מתחום ההנדסה והטכנולוגיה –  30ש"ש.
 .4לימודים מעשיים בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה )סדנאות ,מעבדות וכו'( –  18ש"ש.
 .5לימודי יסוד והעשרה ) 2ש"ש פטור משפת הוראה – עברית/ערבית  2 ,2ש"ש פטור מאנגלית ,3
 2ש"ש לימודי העשרה( –  6ש"ש.
P

P1F

P

P2F

P

P

תנאי קבלה:
 .1מועמדים להכשרה להוראה יתקבלו לאחר בדיקת התאמה כללית לעסוק במקצוע ההוראה.
הבדיקה היא על מנת לסנן מראש מקרים בולטים של חוסר התאמה.
 .2המוסד יקבל סטודנטים לכל הפחות על סמך תעודת בגרות ישראלית או תעודה שוות ערך.
קריטריונים נוספים למיון יוצעו ע"י המוסד .בהתייחס למכללות לחינוך ,כל עוד הן בתכנון
ובתקצוב משרד החינוך ,תנאי קבלת תלמידים יקבעו בנוסף בתאום עם משרד החינוך
)כהמשך להחלטת המל"ג מיום  24.5.2005בנושא "ההתאמות המתייחסות למכללות לחינוך
בהחלטה על הניהול האקדמי"(.
 .3מבחן פסיכומטרי :מועמדים חייבים במבחן פסיכומטרי ע"פ הנחיות משרד החינוך
המתעדכנות מעת לעת.
 .4אנגלית :בהתאם לנקבע בהחלטת המל"ג מיום  11.6.2013בנושא "אנגלית כשפה זרה כולל
ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה".
 .5עברית/ערבית )בהתאם לשפת ההוראה( :מועמדים שלא ניגשו לבחינה הפסיכומטרית ו/או
לבחינת בגרות בשפת ההוראה חייבים להוכיח ידיעת עברית/ערבית ברמה הנדרשת על-ידי
המוסד מכלל התלמידים לתואר ראשון הלומדים בו.
U

ב .לימודי השלמה להנדסאים לתואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה"
U

מבנה תוכנית הלימודים
מוסד רשאי לפטור הנדסאי ממקצועות שונים שלמד בעבר .הפטור יינתן רק לבעלי דיפלומת
הנדסאי ובעלי ניסיון מקצועי רלוונטי של  5שנים לפחות.
היקף תוכנית לימודי ההשלמה לא יפחת מ –  60ש"ש ,כלהלן:
 .1לימודי חינוך עיוניים  +הכשרה מעשית בבית הספר –  24ש"ש.
 .2מדעי ליבה )לימודים מדעיים בדומה לקיים בלימודי הנדסה במוסדות להשכלה גבוהה( – 12
ש"ש.
 .3לימודים מתחום ההנדסה והטכנולוגיה כולל שעות מעשיות מתחום ההנדסה –  18ש"ש
)הלימודים העיוניים לא יפחתו מ –  15ש"ש(.
5
4
 .4לימודי יסוד והעשרה ) 2ש"ש פטור משפת הוראה – עברית/ערבית  2 ,ש"ש פטור מאנגלית ,
 2ש"ש לימודי העשרה( –  6ש"ש.
U

P3F

P4F

P

P

תנאי קבלה לתוכנית לימודי השלמה להנדסאים:
 .1מועמדים להכשרה להוראה יתקבלו לאחר בדיקת התאמה כללית לעסוק במקצוע ההוראה.
הבדיקה היא על מנת לסנן מראש מקרים בולטים של חוסר התאמה.
 .2בעלי דיפלומת הנדסאי בציון  75ממוצע ויותר.
 .3ניסיון מקצועי של  5שנים לפחות.
U

2

יש לפרט מהן רמות הלימוד עד לרמת ה – "פטור" ,ומהן דרכי המיון ואמות המידה לקבלתו – במניין השעות בחישוב הציון
הסופי לתואר יכללו עד  2ש"ש שפת הוראה .יתר הקורסים לא יכללו בחישוב הציון הסופי לתואר.
3
על המוסד לכלול קורסים הנדרשים לסיום חובות האנגלית ,עד לרמת "פטור" ובהתאם לנקבע בהחלטת המל"ג מיום
 11.6.2013בנושא "אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה" .במניין השעות בחישוב
הציון הסופי לתואר יכללו עד  2ש"ש אנגלית .יתר הקורסים לא יכללו בחישוב הציון הסופי לתואר.
4
יש לפרט מהן רמות הלימוד עד לרמת ה – "פטור" ,ומהן דרכי המיון ואמות המידה לקבלתו – במניין השעות בחישוב הציון
הסופי לתואר יכללו עד  2ש"ש שפת הוראה .יתר הקורסים לא יכללו בחישוב הציון הסופי לתואר.
5
על המוסד לכלול קורסים הנדרשים לסיום חובות האנגלית ,עד לרמת "פטור" ובהתאם לנקבע בהחלטת המל"ג מיום
 11.6.2013בנושא "אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה" .במניין השעות בחישוב
הציון הסופי לתואר יכללו עד  2ש"ש אנגלית .יתר הקורסים לא יכללו בחישוב הציון הסופי לתואר.
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 .4תעודת בגרות ישראלית או שוות ערך .קריטריונים נוספים למיון יוצעו ע"י המוסד  .בהתייחס
למכללות לחינוך ,כל עוד הן בתכנון ובתקצוב משרד החינוך ,תנאי קבלת תלמידים יקבעו
בנוסף בתאום עם משרד החינוך )כהמשך להחלטת המל"ג מיום  24.5.2005בנושא
"ההתאמות המתייחסות למכללות לחינוך בהחלטה על הניהול האקדמי"(.
 .5אנגלית :בהתאם לנקבע בהחלטת המל"ג מיום  11.6.2013בנושא "אנגלית כשפה זרה כולל
ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה".
 .6עברית/ערבית )בהתאם לשפת ההוראה( :מועמדים שלא ניגשו לבחינה הפסיכומטרית ו/או
לבחינת בגרות בשפת ההוראה חייבים להוכיח ידיעת עברית/ערבית ברמה הנדרשת על-ידי
המוסד מכלל התלמידים לתואר ראשון הלומדים בו.

 1475/12החלטה :מתן הסמכה למכללת אלקאסמי  -מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה"
) (B.Ed.בתוכנית לימודים חד-חוגית במדעים למסלול היסודי
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה התחומית
לחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאמנות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
להודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' דוד חן על עבודתה עד כה.
.1
להסמיך את מכללת אלקאסמי  -מכללה אקדמית לחינוך ,להעניק תואר "בוגר בהוראה"
.2
) (B.Ed.חד-חוגי במדעים למסלול היסודי )א'-ו'(.
U

U

 1476/12החלטה :הארכת הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים ,עד מרץ  ,2019למכון הטכנולוגי חולון
להעניק תואר שני ) (M.Designללא תזה בעיצוב משולב
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.04.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית בחינוך ,הוראה ,רוח ,אומנות ומשפטים בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' טרי שרויאר על עבודתה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהאריך את ההסמכה של המכון הטכנולוגי חולון
.2
להעניק תואר שני ) (M. Designבעיצוב משולב ללא תיזה למשך שלוש שנים נוספות דהיינו
עד מרץ .2019
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.
U

U

 1477/12החלטה :אישור סוקרות לבחינת בקשת המכללה האקדמית הרצוג לקיים תוכנית לימודים לתואר
ראשון ) (B.Ed.בהוראת מדעי המחשב במתכונת דו-חוגית במסלול העל-יסודי )ז'-י'(
בישיבתה שהתקיימה ביום ד' בניסן תשע"ו ) ,(12.4.2016החליטה המועצה להשכלה גבוהה שלא
לאשר את הסוקרות שהוצעו ע"י ועדת המשנה תחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות לבדיקת הבקשה
שבנדון .מזכירות המל"ג תפעל להביא בפני ועדת המשנה והמל"ג סוקרים אחרים.
U

U

 1478/12החלטה :מתן הסמכה למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה
בפסיכולוגיה קלינית ומתן הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2019למרכז
הבינלאומי בהרצליה להעניק תואר שני ) (M.A.עם תזה בפסיכולוגיה קלינית
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה מליאת המל"ג בהמלצת ועדת המשנה התחומית
למדעי החברה ,הניהול ,משפטים והתוכניות הרב תחומיות מיום  12.4.2016בנושא שבנדון והיא
מחליטה לאמצה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
.1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה זמנית לשלוש שנים למרכז הבינתחומי
.2
בהרצליה להעניק תואר שני עם תזה בפסיכולוגיה קלינית.
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני
.3
ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית.
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תבדק תוכנית הלימודים במסלול המחקרי
.4
בפסיכולוגיה קלינית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד
והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
U

U
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הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

 1479/12החלטה :מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2019למכללה האקדמית אשקלון
להעניק תואר ראשון ) (B.A.בכלכלה וחשבונאות
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה מליאת המל"ג בהמלצת ועדת המשנה התחומית
למדעי החברה ,הניהול ,משפטים והתוכניות הרב תחומיות מיום  12.4.2016בנושא שבנדון והיא
מחליטה לאמצה כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
.1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית
.2
אשקלון להעניק תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
על המוסד להגיש התחייבותו לאלתר לעמוד בתנאי הקבלה שאושרו לו עם פתיחת תוכנית
.5
הלימודים החל משנת הלימודים תשע"ז ולמסור למל"ג על כך דיווח בתחילת שנת הלימודים
תשע"ז.
U

U

 1480/12החלטה :מתן הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה
בייעוץ ופיתוח ארגוני
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016דנה מליאת המל"ג בהמלצת ועדת המשנה התחומית
למדעי החברה ,הניהול ,משפטים והתוכניות הרב תחומיות מיום  12.4.2016בנושא שבנדון והיא
מחליטה לאמצה כלהלן:
להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
.1
לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למנהל
.2
להעניק תואר שני ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני.
U

U

 1481/12החלטה :מתן הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2019למכללה האקדמית תל-
אביב-יפו להעניק תואר שני ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 12.4.2016בעניין בקשת המכללה האקדמית ת"א יפו לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה
בייעוץ ופיתוח ארגוני ,והיא מחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' אילן משולם על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למכללה האקדמית ת"א יפו הסמכה לשלוש שנים
.2
)עד מאי  (2019להעניק תואר שני ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני.
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תיבדק תוכנית הלימודים ,סגל ההוראה,
.3
יציבות התוכנית ועוד.
מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"
U

U

 1482/12החלטה :מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בניהול
ופיתוח המשאב האנושי של המכללה האקדמית ספיר
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.04.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית במדעי החברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא
מחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' אביעד רז על עבודתה.
.1
U

U
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לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית ספיר אישור פרסום
ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תיזה ) (M.A.בניהול ופיתוח המשאב
האנושי.
על המכללה לגייס בשנתיים הקרובות ,חבר סגל בכיר אחד לפחות מתחום הניהול ופיתוח
משאבי אנוש שיוכל להוות עוגן בתחום המחקרי.
לחייב את המכללה האקדמית ספיר )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה(
על הצהרה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה האקדמית ספיר אינה מוסמכת להעניק
בשלב זה תואר שני ללא תיזה ) (M.A.בניהול ופיתוח המשאב האנושי וכי קיימת אפשרות
שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה .במקרה זה תוצע על ידי המכללה
האקדמית ספיר לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית שמשמעותה החזר
שכר לימוד לסטודנטים.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה
לקראת שלב ההסמכה.
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".

.3
.4

.5
.6
.7

 1483/12החלטה :עדכון סוקרים לבחינת בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר
שני ) (M.A.ללא תזה בניהול ארגוני שירות
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה
והחליטה לאשר את פרופ' טל נבון כץ כסוקרת לבחינת בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח
תוכנית לימודים לתואר שני בניהול ארגוני שירות במקום פרופ' דרורי.
המועצה מבקשת מהסוקרת לבחון האם מדובר בתחום ניהולי מבודל מספיק כדי לקיים תוכנית
עצמאית לתואר שני ,וכן האם ישנה עליית מדרגה לעומת התואר הראשון בניהול ארגוני שירות
המתקיים במכללה.
U

U

0T

0T

0T

0T

0T

0T

 1484/12החלטה :מתן אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בתקשורת יצירה וביקורת
במתכונת דו-חוגית במכללה האקדמית ספיר
בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו ) (12.4.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית למדעי החברה ,הניהול ,המשפטים והתוכניות הרב תחומיות מיום בנושא שבנדון והיא
מחליטה לאמצה כלהלן:
 .1להודות לסוקרת על עבודתה ועל המלצתה.
לאשר למכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון בתקשורת יצירה
.2
וביקורת במתכונת דו-חוגית.
U

U

U
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