האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

U

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתים-עשרה מס' )58 (567
שהתקיימה בירושלים ביום י"ב באדר ב' תשע"ו )(22.3.2016
U

החלטות
U

 1422/12החלטה :תיקון החלטת מל"ג מס'  1421/12מיום 12.1.2016
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) ,(22.3.2016החליטה המועצה להשכלה גבוהה לתקן את
החלטתה מס'  1421/12שהתקבלה ביום  .12.1.2016ההחלטה המתוקנת להלן:
בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו ) ,(12.1.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל,
והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' סם שגיא על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
.1
להסמיך את המכללה האקדמית תל -חי לתקופה זמנית של שלוש שנים )עד ינואר  (2019להעניק
.2
תואר ראשון ) (B.Sc.במדעי המזון.
כתנאי למתן הסמכה להעניק תואר ראשון בתוכנית הלימודים ,על המכללה לדאוג לגייס שני
.3
אנשי סגל נוספים מתחום מדעי המזון אשר יוכלו להוביל את התוכנית ,לפתח אותה ולתרום
ליציבותה לטווח הארוך.
אם המכללה תעמוד ביעדים דלעיל לפני תום תקופת ההסמכה הזמנית ,היא מוזמנת לדווח על
.4
כך לוועדת המשנה ,שתדון בשאלת מתן הסמכה לתוכנית.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.5
U

U

0T

0T

0T

0T

 1423/12החלטה :תוכניות לימודים לשנת המעבר  -המלצות ות"ת
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) ,(22.3.2016החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר
את המלצות ות"ת בנושא אישור להגשת תוכניות לימודים לשנת המעבר תשע"ו כפי שמופיעות
במסמך מספר .8919
U

U

 1424/12החלטה :הארכה "טכנית" של ההסמכה הזמנית של המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון
) (LL.B.במשפטים עד סוף יוני 2016
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.3.2016החליטה המועצה להשכלה גבוהה כי לאור ממצאי
דו"ח ועדת הבדיקה והמלצתה החד משמעית שלא להאריך את ההסמכה בתוכנית הלימודים לתואר
ראשון במשפטים במרכז האקדמי כרמל ,ועל מנת לאפשר את השלמת הדיונים בנושא במל"ג ,תוארך
ההסמכה באופן "טכני" בשלושה חודשים )עד יוני  ,(2016ולא יתאפשר רישום סטודנטים חדשים
לשנה"ל תשע"ז במסגרת הארכה זו.
U

U

1425/12החלטה :הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות :מקבץ תוכניות
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.3.2016החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך
"טכנית" עד חודש נובמבר  2016את ההסמכה בתכניות הבאות ,הנמצאות בתהליך של עבודת
ועדות/סוקרים אשר טרם הסתיים ,זאת כדי לאפשר להם להשלים את תהליך הבדיקה:
 .1תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בחשבונאות של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
 .2תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בכלכלה של המרכז הבינתחומי בהרצליה.
U

U
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תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בתקשורת של אוניברסיטת בר אילן.
תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במנהל עסקים של הקריה האקדמית אונו.
תכנית לימודים לתואר מוסמך ) (M.B.A.במנהל עסקים )ללא תזה( של הקריה האקדמית אונו.
תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Ed.ללא תזה בחינוך מדעי של המכללה האקדמית לחינוך חמדת
הדרום.
תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Ed.ללא תזה בהגות בחינוך היהודי של מכללת הרצוג מיסודן של
מכללות ליפשיץ והרצוג.
תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Ed.ללא תזה בהוראת תנ"ך ,מחקרו ,פרשנותו וערכיו של מכללת
גבעת וושינגטון.
תכנית הלימודים לתואר שני ) (M. Aללא תזה ביעוץ ופיתוח ארגוני של המסלול האקדמי של
המכללה למינהל.

 1426/12החלטה :קידום למידה דיגיטלית ויציאה לקול קורא ראשון למוסדות מוכרים להשכלה גבוהה
להעלאת -MOOCים )קורסים אקדמיים מקוונים( לאתר  edX.orgהעולמית
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) ,(22.3.2016כחלק מהדיונים העקרוניים למדיניות
לקראת החומש הקרוב ,ובהמשך לדיון ולהחלטת ות"ת בנושא מיום  ,17.2.16רשמה בפניה מל"ג את
המלצת הוות"ת כדלקמן:
לראות כחלק מיעדי החומש הקרוב ,חשיבות רבה בקידום משמעותי של הלמידה הדיגיטלית
.1
באקדמיה הישראלית ,ובסקירת האפשרויות הגלומות בה וביניהן:
כלי לשיפור איכות ההוראה בישראל ,ולתרומה לגוף הידע המחקרי בנושא שימוש
א.
בטכנולוגיות למידה חדשניות לצורך שיפור איכות ההוראה
יכולת ליצור שיתופי פעולה בין-מוסדיים בישראל ביצירת קורסים ובהוראה ,לאפשר
ב.
התמחויות מוסדיות ,ולחשוף מספר רב של סטודנטים למרצים מובילים.
הנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסיה בישראל וכן לפלחים
ג.
רחבים של האוכלוסיה בעולם
חיזוק וביסוס מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם בזירה הגלובלית והנגשת
ד.
הידע הישראלי לעולם
 .2בהתאם לכך ,לקדם בחומש הקרוב את הנושא באמצעות שני ערוצים מרכזיים:
עידוד פיתוח קורסים אקדמיים וחומרי למידה דיגיטליים ,אשר יהיו פתוחים לקהל
2.1
הרחב בעולם כולו.
השמת קורסים דיגיטליים על פלטפורמה לאומית עבור מדינת ישראל ,אשר תשמש
2.2
את המוסדות להשכלה גבוהה בקורסים אקדמיים מקוונים וחומרי למידה
דיגיטליים בעברית ,בערבית ובאנגלית.
כצעד ראשון ,רושמת בפניה מל"ג ,כי תתבצע יציאה משותפת עם "ישראל דיגיטלית" בקול
.3
הקורא המצ"ב להחלטה זו  -למוסדות מוכרים להשכלה גבוהה להעלאת -MOOCים
)קורסים אקדמיים מקוונים( לאתר  edX.orgהעולמית.
מאחר שמדובר במיזמים חדשניים המצריכים תהליך של למידה ומגוון השימושים והפוטנציאל
הגלום בהם ילכו ויתבהרו עם הזמן ,כמו גם מגוון הסוגיות האקדמיות ,הרגולטוריות והתקציביות
אשר יעלו וידרשו התייחסות ,יש מקום להמשיך ולעקוב אחר הנעשה בתחום ,ללמוד אותו ולקבל
החלטות בעטיו ,ולפעול למיצוי הפוטנציאל הגלום בלמידה הדיגיטלית .לצורך בחינת הסוגיות
האקדמיות בנושא ,מל"ג מבקשת לקבל בהמשך הצעה למינוי ועדה מלווה אקדמית לנושא.
U

U

 1427/12החלטה :הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) ,(22.3.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת
ות"ת בנושא הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה והיא החליטה
כלהלן:
 .1לאמץ את המלצת ות"ת מיום  6.1.16כלהלן:
U

U
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להאריך את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית אורט בראודה לתקופה של שנתיים,
א.
דהיינו עד חודש פברואר .2018
ב .על המוסד לעמוד בהתניות המפורטות להלן:
הסדרת ההתחשבנויות בין המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לבין
ב1.
אורט ישראל ואישורם בות"ת ,בגין:
• השירותים הניתנים ע"י המכללה עבור לימודי ההנדסאים ולימודי
התעודה בקמפוס בראודה;
• הסדרת השימוש במבנים לטווח ארוך עבור צרכי המכללה האקדמית.
החלטת הוועד המנהל של המכללה האקדמית אורט בראודה על ביטול
ב2.
ביאור  13מהדוחות הכספיים.
ככל שהמוסד יעמוד בהתניות המפורטות להלן עד שנה מיום קבלת החלטה זו ,תבחן
האפשרות להעניק למוסד הכרה שאינה זמנית.
ככל שהמוסד לא יעמוד בהתניות האמורות לעיל בפרק זמן זה )תוך שנה( ,בחינת הארכת
ההכרה במוסד ,תכלול גם הליך שנקבע בהחלטתה מיום  30.6.15לבדיקת הכרה למוסד.

 1428/12החלטה :אישור חתימה על מזכר הבנות עם משרד החינוך הסיני
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) ,(22.3.2016החליטה המועצה להשכלה גבוהה
כלהלן:
כחלק מהמאמצים הממשלתיים להידוק היחסים הבילטרליים בין סין והודו לבין ישראל
.1
החלה ות"ת בשנה"ל תשע"ג ) (2012/2013בתיאום עם משרד האוצר ,ביישום תוכנית מקיפה
לפיתוח קשרים אקדמיים עם סין והודו .
במסגרת תוכנית זו ,ובהתבסס על הסכמי מסגרת שנחתמו בין מדינת ישראל לבין סין )הסכם
.2
התרבות משנת  1993וההסכם התלת שנתי משנת  ,(2015ובהמשך למזכר הבנות שנחתם בין
המל"ג לבין סין בנושא ה 7+7 -אוניברסיטאות ובנושא מימון מלגות לסטודנטים סינים
שנחתם עם המועצה הסינית למלגות ) ,(CSCלאור אישור משרד המשפטים ובכפוף לאישורו
של משרד החוץ ,ולאחר אישור ות"ת ,מל"ג מאשרת חתימה על מזכר ההבנות עם משרד
חינוך הסיני במטרה לקדם שיתוף פעולה בין המדינות בתחום ההשכלה הגבוהה .מזכר
ההבנות מצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ומסומן "נספח ב  -נספח להחלטה
. 1428/12
U

U

U

 1429/12החלטה :הארכת הסמכה )שנייה( לשלוש שנים של המכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק
תואר ראשון "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בספרות במסלול העל-יסודי )ז'-י'( במתכונת דו-חוגית
בישיבתה ביום  22.3.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך,
הוראה ,רוח ואמנות מיום  12.1.2016בעניין בקשת המכללה האקדמית גורדון לקבל הסמכה להעניק
תואר ראשון "בוגר
בהוראה" ) (B.Ed.בספרות במסלול העל-יסודי )ז' – י'( במתכונת דו-חוגית  ,והחליטה לאמצה כלהלן:
להודות לחברי הוועדה בראשות פרופ' זיוה שמיר ,על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.
.1
להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר
.2
בהוראה" ) (B.Ed.בספרות במסלול העל-יסודי )ז' – י'( במתכונת דו-חוגית לתקופה של שלוש
שנים נוספות ,דהיינו עד למרץ .2019
לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,תיבדק תוכנית הלימודים ,סגל ההוראה,
.3
לרבות המשך גיוס סגל לתוכנית ושמירה על יציבות הסגל הקיים.
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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 1430/12החלטה :הארכת ההכרה בתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בהיסטוריה למסלול העל-יסודי
)ז'-י'( של מכללת יעקב הרצוג )גוש עציון( ,בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש ומתן
הסמכה למכללת הרצוג )ירושלים( להעניק את התואר
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.03.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא
שבנדון ,ואימצה את המלצת ועדת המשנה התחומית לענייני חינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים
מישיבתה ביום כ"ג טבת תשע"ו )  ,(12.1.16ומחליטה כלהלן:
להכיר בתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בהיסטוריה למסלול העל-יסודי )ז'-י'( של
.1
מכללת יעקב הרצוג )גוש עציון( ,בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש.
להסמיך את מכללת הרצוג )ירושלים( להעניק את התואר בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי
.2
בהיסטוריה למסלול העל-יסודי )ז'-י'(.
U

U

 1431/12החלטה :הסמכה זמנית )שנייה( עד סוף שנה"ל תשע"ח לבצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב
ירושלים להעניק תואר שני ) (M.Urb.Des.ללא תזה בעיצוב אורבני
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.03.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח הוועדה המלווה
של המועצה להשכלה גבוהה לחידוש ההסמכה לבצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק
תואר שני ) (M.Urb.Desללא תזה בעיצוב אורבני ,ובדיווח של בצלאל בדבר מילוי הדרישות אשר
הוזכרו בדו"ח הוועדה המלווה בפרק סיכום והמלצות )מכתב המוסד מיום  ,(3.1.2016והיא מחליטה
לאמץ את המלצות ועדת המשנה התחומית כלהלן:
להודות לוועדה בראשות פרופ' צ'רצ'מן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להאריך למוסד את ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני בעיצוב אורבני עד לסוף שנה"ל
.2
תשע"ח )יולי .(2018
המוסד יגיש דו"ח התפתחות עד לחודש אוקטובר .2017
.3
לקראת תום תקופת ההסמכה ייבחנו היבטי היציבות והבכירות של סגל ההוראה בתוכנית
.4
וההתפתחות האקדמית של תוכנית הלימודים ,ביחס להערות הוועדה והצהרת המוסד.
יש לשקול מחדש את ההחלטה בדבר קבלת סטודנטים מרקע שאינו ארכיטקטורה ונוף ,ובכל
.5
מקרה לקיים את לימודי ההשלמה בהתאם לדרישות התוכנית וללימודיו הקודמים של
התלמיד.
פרויקטי הגמר  -יש להגדיר את מטרתם מחדש ,וההנחיה בהתאם )בדגש על החלק העיצובי(.
.6
הוועדה המלווה תמשיך לכהן כוועדת מעקב ותבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים
.7
ואת יישום הערותיה הלכה למעשה בתוכנית הלימודים ,תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו
בדו"ח הוועדה.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.8
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
U

U

 1432/12החלטה :הארכה )שנייה( לתקופה של שנתיים של ההסמכה שניתנה למכללה לחינוך ,מדעים
וספורט אוהלו להעניק תואר שני ) (M.Ed.בניהול וארגון מערכות חינוך
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) ,(22.3.2016אימצה המועצה להשכלה גבוהה את
המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,כדלקמן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
להאריך בשנתיים נוספות )עד מרץ  (2018את ההסמכה שניתנה למכללה לחינוך ,מדעים
.2
וספורט אוהלו ,להעניק תואר שני ) (M.Ed.בניהול וארגון מערכות חינוך.
 .3במהלך שתי שנות ההסמכה מתבקשת המכללה לפעול כלהלן:
להעמיד בראש התוכנית איש אקדמיה בכיר שתחום התמחותו מנהל החינוך.
א.
לגייס חברי סגל נוספים שתחום התמחותם במנהל חינוך והם בעלי ניסיון מחקרי .על
ב.
המכללה לעשות מאמץ שכל חברי הסגל יהיו בדרגה האקדמית "מרצה" לפחות,
כאמור בהחלטת המל"ג לעניין לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה.
U

U
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להקפיד על הלימה בין תחום התמחותם של חברי הסגל לקורסים אותם הם
ג.
מלמדים.
להקפיד על איזון בין בחינות לעבודות כמטלות סיום הקורסים ובמיוחד בקורסי
ד.
המבוא.
להקפיד על רשימות ביבליוגרפיות מעודכנות.
ה.
לא ניתן לפטור סטודנטים מהשתתפות בקורסי החובה של התוכנית על סמך
ו.
לימודים קודמים.
בינואר  2017תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לפרויקטי גמר.
ז.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  22.7.2015בנושא הגבלת מספר ההסמכות הזמניות שמעניקה
המל"ג למוסדות להשכלה גבוהה ,לא תהיה אפשרות להאריך שוב את ההסמכה של המכללה
להעניק את התואר.

 1433/12החלטה :אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בחינוך מיוחד של
המכללה האקדמית צפת
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.03.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא
מחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' לילך מבורך על עבודתה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית צפת אישור פרסום
.2
ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בחינוך מיוחד.
לחייב את המכללה האקדמית צפת )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על
.3
הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה
האקדמית צפת אינה מוסמכת להעניק בשלב זה ראשון ) (B.A.בחינוך מיוחד וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה .במקרה זה תוצע על ידי
המכללה האקדמית צפת לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת
תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך המתקיימת במכללה האקדמית תל חי.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם
.4
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
.5
לקראת שלב ההסמכה".
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
.6
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
U

U

 1434/12החלטה :אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך בהוראה" )(M.Teach
במסלול העל-יסודי של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.03.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא
מחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מוטי מירון על עבודתה.
 .2לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל -
חיפה אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר מוסמך בהוראה )(M.Teach
במסלול העל-יסודי.
 .3לחייב את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה(
להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה ,לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה האקדמית הערבית
לחינוך בישראל  -חיפה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה מוסמך בהוראה ) (M. Teachבמסלול
העל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה .במקרה
זה תוצע על ידי המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה לסטודנטים הלומדים
U

U
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בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר מוסמך בהוראה
 Teachהמתקיימת במכללת אורנים.
 .4על 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".
 .5לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה
לקראת שלב ההסמכה.
 .6אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף אישור
פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה.
M.

 1435/12החלטה :לימודים לתואר שני ) (M.F.A.באמנויות מחוץ לקמפוס של בצלאל
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) ,(22.3.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא
שבנדון והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות מישיבתה
ביום  , 12.1.16וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום  4.5.2015לפיה אין מניעה תכנונית ,ולאשר לבצלאל
להמשיך את קיום תוכנית הלימודים במתכונתה הנוכחית כאשר החלק המעשי מתקיים בת"א ,מן
הנימוקים הבאים:
תוכנית ה M.F.A.-הינה תוכנית ייחודית וקטנה מאד בהיקפה )כ 40-סטודנטים בשנה(,
.1
השונה במהותה מיתר תוכניות הלימוד המתקיימות בתל-אביב ולפיכך לא נראה כי צפויה
פגיעה בתוכניות קיימות ,במערך המוסדות שבתכנון ות"ת/מל"ג ובהשקעות המדינה.
החלק העיוני של לימודי תוכנית ה M.F.A.-מתקיים כולו בירושלים ,ורק החלק המעשי )16
.2
נ"ז מתוך  60נ"ז( של התוכנית מתקיים בתל-אביב.
היקף נקודות הזכות ושעות ההוראה בתוכנית ה M.F.A.-הנלמדים בירושלים ,כפי שדווח
.3
ע"י המוסד לאחרונה ,דומה מאד לזה שהוצע בשעתו ע"י ועדת המשנה של מל"ג למוסדות
שאינם אוניברסיטאות ,כתנאי לאישור קיום הלימודים מחוץ לקמפוס במל"ג )כ75%-
מתוכנית הלימודים(.
בהתאם לטענות בצלאל ,השתכנעה המל"ג  ,כי יש לראות בלימודי תוכנית הM.F.A.-
.4
במתחם הסטודיו בתל-אביב וסביבתו חלק מהתנסות מעשית בתשתית מחקרית מרוחקת,
אשר הינה הכרחית לשמירה על רמתה האקדמית של התוכנית ואופייה הייחודי.
תתקיים בחינה מחודשת של הנושא עם המעבר של בצלאל למבנה החדש בירושלים.
.5
U

U

 1436/12החלטה :הסמכה זמנית )ראשונה( לתקופה של שלוש שנים )עד פברואר  (2019למכללה האקדמית
לחברה ואמנויות להעניק תואר ראשון ) (B.A.בתוכנית הלימודים במדעי ההתנהגות
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.03.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא
מחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' דויד לייזר על עבודתה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהסמיך את המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
.2
להעניק תואר ראשון ) (B.A.במדעי ההתנהגות למשך שלוש שנים דהיינו עד פברואר
 .2019לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה ,תקופת ההסמכה מותנית גם
בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית לחברה ואמניות כמוסד להשכלה גבוהה.
בתום התקופה ,וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך בדיקת כלל הנושאים
.3
שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן ,וכן קיום גרעין
יציב של אנשי סגל בכירים שיוכלו להנהיג את התוכנית בעתיד.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
U

U

 1437/12החלטה :אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במתכונת דו-
חוגית וחד-חוגית בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של המכללה האקדמית תל-חי
U

U
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מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.3.2016בהמלצת ועדת משנה התחומית
למדעי החברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה דנה בישיבתה
מיום  12.1.2016בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' עמליה אוליבר על עבודתה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית תל חי אישור פרסום
.2
ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.במתכונת דו חוגית וחד חוגית
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
לחייב את המכללה האקדמית תל חי )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה(
.3
על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה
האקדמית תל חי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון במתכונת דו חוגית וחד חוגית
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה
להעניק תואר זה .במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית תל חי לסטודנטים הלומדים
בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת הלימודים הרב תחומיים המתקיימת במכללה.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם
.4
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
.5
לקראת שלב ההסמכה.
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור
פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
 1438/12החלטה :אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בניהול מערכות
מידע של המסלול האקדמי של המכללה למינהל
בישיבתה ביום  22.3.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה,
משפטים ,ניהול ועסקים ,ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום  12.1.2016והיא מחליטה
לאמצה ,כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יובל שחר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל אישור
.2
פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בניהול מערכות מידע.
לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למנהל )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
.3
מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצה זו ,לפיה :א .ידוע
לתלמיד)ה( כי המסלול האקדמי של המכללה למנהל איננו מוסמך להעניק בשלב זה להעניק
תואר ראשון בניהול מערכות מידע וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה
להעניק את התואר האקדמי בניהול מערכות מידע .ב .אם המכללה לא תוסמך בסופו של
דבר להעניק את התואר הראשון ) (B.A.בניהול מערכות מידע ,המכללה מתחייבת כי
הסטודנטים ייקלטו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול מערכות מידע במכללה
האקדמית ת"א  -יפו.
ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת עם תום השנה הראשונה
.4
להפעלתה ,ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה ,ואת התקדמות
המוסד בנושאים השונים כמפורט בדו"ח הוועדה.
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
.5
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
U

U

 1439/12החלטה :אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במדעי
ההתנהגות של המכללה האקדמית הדסה ירושלים
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.03.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא
מחליטה כלהלן:
U

U

|7

עמוד

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
.1
.2
.3

.4

.5
.6

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' שולמית קרייטלר על עבודתה.
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית הדסה ירושלים אישור
פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.במדעי ההתנהגות.
לחייב את המכללה האקדמית הדסה ירושלים )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
תלמיד)ה( על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי
המכללה האקדמית הדסה ירושלים אינה מוסמכת להעניק בשלב זה ראשון ) (B.A.במדעי
ההתנהגות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר
זה .במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית הדסה ירושלים לסטודנטים הלומדים
בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות
המתקיימת במכללה האקדמית תל -אביב -יפו.
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".

 1440/12החלטה :בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני
) (M.A.בפסיכולוגיה :קלינית ,חינוכית והתפתחותית
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו(  (22.3.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון
והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' שפרה שגיא על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
.1
לאשר את פתיחת תוכניות הלימודים לתואר שני ) ( M.A.בפסיכולוגיה חינוכית ובפסיכולוגיה
.2
התפתחותית ,זאת בהתאם לדו"ח הוועדה המקצועית והמלצת ות"ת מיום .17.2.2016
בהתאם להמלצת ות"ת מיום  ,17.2.2016לאור עמדת משרד הבריאות בהתייחס למחסור
.3
במלגות להתמחות בתחום הפסיכולוגיה הקלינית ,יתקיים דיון בבקשת המוסד לפתוח מסלול
לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית ,לאחר ובכפוף לתוצאות בחינת עמדה זו.
לחייב את המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים
.4
כל תלמיד)ה( על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה(
כי המרכז ללימודים אקדמיים אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית
ותואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך
המוסד להעניק תארים אלה .במקרה זה תוצע לסטודנטים הלומדים בתוכניות "רשת בטחון"
מנהלית של החזר שכר לימוד.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים )בין אם תפוצתו
.5
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכניות ,תמשיך הועדה לבדוק את התוכניות לקראת
.6
שלב ההסמכה".
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
.7
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
המועצה רושמת לפניה את החלטת ות"ת מיום  17.2.2016בעניין
א.
דו"ח הביקורת של המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה )המהווה חלק בלתי נפרד
מהחלטה זו( ,ומבקשת מהצוות המקצועי להנחות את כלל המוסדות לפעול בהתאם
לאמור בסעיפים 3ד'-ה' בהתייחס לגביית שכר הלימוד מהסטודנטים ,ונושאים
נוספים.
U

U
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לקראת תום מועד ההכרה במוסד )ספטמבר  (2016ייבחנו גם הסוגיות שעלו בדו"ח
הביקורת.

 1441/12החלטה :אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני ) (M.S.W.ללא תזה
בעבודה סוציאלית עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער של המכללה האקדמית ספיר
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ג באדר ב' תשע"ו ) (22.3.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת
המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.S.W.ללא תזה בעבודה סוציאלית
עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' צבי איזיקוביץ על עבודתה ועל הדו"ח
.1
שהגישה.
לאשר למכללה האקדמית ספיר לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני
.2
) (M.S.Wבעבודה סוציאלית עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער ולרשום אליה
תלמידים.
להפנות את תשומת לב המכללה לדו"ח ההערכה העצמית שהגישה הוועדה הבינלאומית של
.3
הערכת האיכות בנוגע לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני במכללה האקדמית ספיר.
לרשום לפניה את התחייבות המכללה כי במהלך שנה"ל תשע"ז תעמוד בראש התוכנית ד"ר
.4
מרב משה גרודופסקי ,לשנה אחת בלבד ,עד ליציאתה לגמלאות מאוניברסיטת בר אילן של
פרופ' פינצי דותן .בשנה"ל תשע"ח תיקלט פרופ' פינצי דותן במשרה תקנית במכללה
האקדמית ספיר ,ותעמוד בראש התוכנית.
על המכללה האקדמית ספיר להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח
.5
להמלצת הוועדה לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה האקדמית ספיר אינה מוסמכת להעניק
בשלב זה תואר שני בעבודה סוציאלית עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער ,וכי
קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה האקדמית ספיר להעניק את התואר.
במקרה זה יוצע על ידי המכללה האקדמית ספיר לסטודנטים הלומדים בתוכנית הסדר מנהלי
של החזר שכר לימוד.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם
.6
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
.7
לקראת שלב ההסמכה.
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
.8
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
U

U

 1442/12החלטה :אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני ) (M.S.W.ללא תזה
בעבודה סוציאלית של המכללה האקדמית אשקלון
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ג באדר ב' תשע"ו ) (22.3.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת
המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני
) (M.S.W.ללא תזה בעבודה סוציאלית  ,וכן במכלול החומר שהובא בפניה ,לרבות חוות דעת סוקר
שמונה בעקבות דו"ח ועדת ההערכה הבינלאומית ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית ,ולסוקר שמונה בעקבות דו"ח ועדת ההערכה הבינלאומית,
א.
שבדקו את בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה
בעבודה סוציאלית.
לאמץ את חוות דעת הסוקר ואת המלצת הוועדה המקצועית ולאפשר למכללה האקדמית
ב.
אשקלון לפתוח את התוכנית לתואר שני ללא תזה בעבודה סוציאלית.
לקראת תום השנה הראשונה להפעלתה תיבחן התוכנית פעם נוספת ,וזאת בדגש על הנושאים
ג.
שהועלו בבדיקות של ועדת האיכות הבינלאומית והוועדה המקצועית ,ובמיוחד אלה
U

U
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הקשורים לדפוסי העסקה והרכב הסגל ,ההתקדמות בתחומים המחקריים והאקדמיים,
איכות התלמידים ותכני התוכנית.
בהתאם להמלצת ות"ת מיום  ,20.5.2015פתיחת התוכנית בפועל בשנה"ל תשע"ז תותנה
בקבלת הסכמים חתומים עם מקומות ההכשרה המעשית.
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 המוסד אינו מוסמך
להעניק בשלב זה תואר שני בעבודה סוציאלית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא
יוסמך המוסד להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית אשקלון
לסטודנטים רשת ביטחון פנימית הכוללת "הסדר מנהלי" של החזר שכר לימוד ,בהתאם
להתחייבות המוסד.
לבקש מוועדת האקרדיטציה להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".

 1443/12החלטה :הסרת הגבלת הרישום לתוכניות הלימודים לתואר ראשון ) (LL.B.במשפטים ,לתואר
ראשון ) (B.A.במינהל עסקים ולתואר שני ) (M.B.A.במרכז האקדמי פרס
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) ,(22.3.2016דנה מליאת המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון
והחליטה כלהלן:
בהתאם להמלצת הוועדות המקצועיות בעניין הסרת מגבלת הרישום לשנה"ל תשע"ז
.1
לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים ולתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי
פרס ולתואר ראשון במשפטים ,לאפשר למרכז האקדמי פרס לרשום סטודנטים למחזור חדש
לשנה"ל תשע"ז בלבד.
על המרכז האקדמי פרס לעמוד בתנאי הקבלה שאושרו לתוכניות אלו במלואן לרבות לעניין
.2
המגבלה על קבלת סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה )דרך מסלול "הגשמה" או דרך
כל מסלול אחר( שתתאפשר בהיקף שלא יעלה על  20%מכלל הסטודנטים שהתקבלו
ללימודים בשנה א' באותו מחזור.
פניית המוסד בבקשה לשנות את תנאי הקבלה שנקבעו לתוכניות הלימודים לתואר ראשון
.3
במנהל עסקים ובמשפטים תועבר לוועדות הבדיקה לצורך קבלת חוות דעתן.
לאור העובדה כי המל"ג מתכוונת לקיים דיון עקרוני בנושא תנאי הקבלה ,כל החלטה
.4
שתתקבל בנושא תחול גם על תוכניות הלימודים המתקיימות במרכז האקדמי פרס.
המשך רישום סטודנטים מעבר לשנה"ל תשע"ז ,יידון בהמשך ובהתבסס על המלצות וועדות
.5
הבדיקה ובהתאם לאמור לעיל.
U

U

 1444/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי להוספת אשכול לימודים בניהול אסטרטגי של
משאבי אנוש במסגרת התוכנית לתואר ראשון ) (B.A.בניהול במתכונת חד-חוגית )בהתאם לנוהל
הוספת מסלול(
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.03.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון,
ואימצה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב
תחומיות במדעי הרוח והחברה מישיבתה מיום  ,12.1.2016והחליטה לאשר למכללה האקדמית גליל
מערבי הוספת אשכול לימודים בניהול אסטרטגי של משאבי האנוש במסגרת התוכנית לתואר ראשון
)(B.A.בניהול במתכונת חד-חוגית )ללא ציון האשכול ע"ג התעודה( ,ובלבד שהאשכול ימשיך לעמוד
בכל ההנחיות של המל"ג בנושא )נוהל הוספת מסלול מיום .(13.5.2014
U

U
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 1445/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי להוספת אשכול לימודים בלוגיסטיקה במסגרת
התוכנית לתואר ראשון ) (B.A.בניהול במתכונת חד-חוגית )בהתאם לנוהל הוספת מסלול(
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.03.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון,
ואימצה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב
תחומיות במדעי הרוח והחברה מישיבתה מיום  ,12.1.2016ומחליטה לאשר למכללה האקדמית גליל
מערבי הוספת אשכול לימודים בלוגיסטיקה במסגרת התוכנית לתואר ראשון ) (B.A.בניהול
במתכונת חד חוגית )ללא ציון האשכול ע"ג התעודה( ,ובלבד שהאשכול ימשיך לעמוד בכל ההנחיות
של המל"ג בנושא )נוהל הוספת מסלול מיום .(13.5.2014
U

U

 1446/12החלטה :עדכון הדגם המנחה לבדיקת תוכניות לימודים לתואר ראשון  B.A.כללי/רב תחומי
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"11ו ) (22.3.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה
בנושא ,והחליטה לעדכן את הדגם המנחה לתואר ראשון רב תחומי )החלטת מל"ג מיום (13.7.2004
כלהלן:
ככלל ,היקף כל חטיבה לא ירד מ –  20ש"ס/נ"ז.
.1
מוסד יוכל להציע  4דגמים אפשריים במתכונת הלימודים הדו-חוגית לתואר ראשון רב תחומי
.2
)דגם המבוסס על לימודי החטיבות במתכונת הרגילה ,דגם "ביזורי" ,דגם , Liberal Arts
ותוכנית בהתאמה אישית(.
בתוכנית לימודים בהתאמה אישית יתאפשר לכתוב עבודת סמינריון מורחבת שהקיפה יהיה
.3
שווה  10נ"ז.
מוסד רשאי )אך לא חייב( לאפשר מסלול הערכה וקידום מוסדי ייעודי למרצים המלמדים
.4
בתוכניות לתואר רב-תחומי ,אשר ישים את הדגש על המאפיינים הייחודיים של לימודים
מסוג זה ,כגון הצטיינות בהוראה והדרכה ,וכן רשימת פרסומים אקדמיים שאינם בהכרח
מתחום דיסציפלינארי יחיד.
להלן הדגם המנחה המלא המעודכן לתוכניות לימודים לתואר ראשון  B.A.רב תחומי/כללי:
א .תוכנית הלימודים -מתכונת הלימודים והמבנה
תוכנית לימודים לתואר ראשון  B.A.כללי/רב-תחומי יוכלו להתקיים הן במתכונת
.1
דו-חוגית )בצירוף חוג דיסציפלינארי( והן במתכונת חד חוגית.
כל השילובים בין הפקולטות השונות )מדעי הרוח ,מדעי החברה ,מדעים מדויקים,
.2
מדעי החיים( הם אפשריים.
 .3מבנה מתכונת לימודים דו-חוגית:
תוכנית הלימודים במתכונת דו-חוגית תוכל להתקיים במספר דגמים כלהלן:
א .דגם "חטיבות דיסציפלינאריות"
ב .דגם "ביזורי"
ג .דגם ""liberal arts
ד .תוכנית התאמה אישית.
 .4מבנה מתכונת לימודים חד-חוגית:
תוכנית הלימודים במתכונת חד חוגית תכלול לפחות  4חטיבות מ 4-דיסציפלינות שונות.
חטיבות הלימודים הדיסציפלינריות יוכלו להיות מתוך כלל תחומי הידע המוצעים.
סך היקף הלימודים יהיה  120ש"ס/נ"ז והיקף כל חטיבה לא ירד מ  20 -ש"ס/נ"ז.
תלמידי התוכנית יידרשו לשתי עבודות סמינריוניות לפחות.
 .5מבנה מתכונת לימודים דו-חוגית:
דגם חטיבות דיסציפלינאריות :תוכנית הלימודים תכלול חטיבות מדיסציפלינות
.5.1
שונות .חטיבות הלימודים הדיסציפלינאריות יוכלו להיות מתוך כלל תחומי הידע
המוצעים .סך היקף הלימודים יהיה  60ש"ס/נ"ז והיקף כל חטיבה לא ירד מ – 20
ש"ס/נ"ז .במסגרת המתכונת הדו-חוגית יידרשו תלמידי התוכנית לעובדה
סמינריונית אחת לפחות.
U

U

U
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דגם "ביזורי" 20 :נ"ז במסגרת חטיבות מובנות ועוד  40נ"ז במסגרת חטיבות לפי
.5.2
בחירה .
דגם " :"liberal artsתוכנית בת  60נ"ז לפחות )בצירוף דו-חוגי דיסציפלינארי(
.5.3
שהיא מובנית לגמרי )או שיש בה בחירה מזערית( ,לפי גישת"הטקסטים
המכוננים" ומטרתה להקיף ליבה של ידע תרבותי קנוני.
תוכנית התאמה אישית :תוכנית בת  60נ"ז לפחות ,שיוכל מוסד להציע לתלמידים
5.4
מצטיינים ,ובה תורכב תוכנית הלימודים של התלמיד על ידי מנחה איש סגל
בדרגת מרצה בכיר לפחות ,אך תכלול לכל הפחות  12נ"ז של לימודים בתחום
דיסציפלינרי אחד שתורכב מקורסים ברמות שונות אשר יאפשרו לסטודנט
העמקה והתוודעות לשיטות מחקר ,עד לרמת כתיבה של עבודה סמינריונית.
האפשרות לעבור לתוכנית המצטיינים תינתן לתלמידים בעלי ממוצע  90לפחות
בסיום שנה א' בלימודי הדיסציפלינה שבחר הסטודנט .לתלמידים מצטיינים
יתאפשר לכתוב עבודת סמינריון מורחבת שהקיפה יהיה שווה  10נ"ז ,כמקובל
במוסדות בעולם בהן נהוגה שיטת לימוד זו.
רמתם ואיכותם של הקורסים הנלמדים במסגרת תוכניות הלימודים לתואר B.A.
.6
רב תחומי/כללי תהיינה זהות לאיכותם ורמתם של קורסים בתוכניות
דיסציפלינריות .תלמידי התוכנית ילמדו את קורסי התוכנית יחד עם התלמידים
בתוכניות הדיסציפלינריות ,וזאת במידת האפשר.
ב .שם התוכנית ושם התואר
לאור העובדה שמדובר בהשכלה כללית רחבה ולא בהשכלה דיסציפלינרית ,תעודת
.1
הבוגר לא תכלול ציון של שמות הפקולטות ושמות החטיבות.
 .2תוכניות לימודים חדשות  -שם התוכנית יהיה  B.A.כללי והתואר שיוענק יהיה:
במתכונת החד-חוגית – "בוגר ) (B.A.בלימודים כלליים".
במתכונת הדו-חוגית – "בוגר ) (B.A.ב X-ובלימודים כלליים".
תוכניות לימודים קיימות  -שמן של תוכניות לימודים קיימות ) B.A.כללי/רב-תחומי(
.3
יוכל להישאר כפי שהיה עד כה .שם התואר בתוכניות  B.A.כללי יהיה כפי שפורט
לעיל .שם התואר בתוכניות  B.A.רב תחומי יהיה:
במתכונת החד-חוגית – "בוגר ) (B.A.בלימודים רב-תחומיים".
במתכונת הדו-חוגית – "בוגר ) (B.A.ב X-ובלימודים רב-תחומיים".
)עדכון מיום  (3.7.2012בתואר רב תחומי בתוכניות לימודים בהן נסמכו רוב
.4
הלימודים על פקולטה אחת בלבד )לפחות  75%מסך נקודות הזכות( ,תצוין שם
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הפקולטה בהתאם לפירוט הבא:

ג.

שם התוכנית
תוכנית לימודים לתואר ראשון" רב תחומי
במדעי החברה"

שם התואר
בוגר ) (B.A.רב-תחומי במדעי החברה

תוכנית לימודים לתואר ראשון" רב תחומי
במדעי הרוח"

בוגר ) (B.A.רב-תחומי במדעי הרוח

סגל ההוראה
בראש תוכנית הלימודים יעמוד איש סגל בכיר בעל תואר שלישי בתחום הרלוונטי
.1
לתוכנית הלימודים.
בכל חטיבה ילמד לפחות איש סגל אחד בדרגת מרצה בכיר ומעלה בעל תואר שלישי
.2
בתחום החטיבה ,שיועסק במשרה מלאה במוסד ולפחות ב 4 -ש"ש בתוכנית.
במקרים בהם קיימות מחלקות דיסציפלינריות עצמאיות אשר מהן נגזרות חטיבות
.3
תוכנית הלימודים ,סגל ההוראה יבוא מתוך המחלקות הדיסציפלינריות.
מוסד רשאי )אך לא חייב( לאפשר מסלול הערכה וקידום מוסדי ייעודי למרצים
.4
בתוכניות אלה ,אשר ישים את הדגש על המאפיינים הייחודיים של לימודים מסוג
זה ,כגון הצטיינות בהוראה והדרכה ,וכן רשימת פרסומים אקדמיים שאינם בהכרח
מתחום דיסציפלינארי יחיד.

 1447/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית נתניה לקיים תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.B.A.במינהל
עסקים גם בשפה האנגלית )הסבת התוכנית לשפה זרה(
בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.03.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון,
ואימצה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב
תחומיות במדעי הרוח והחברה מישיבתה ביום  12.1.2016ומחליטה כלהלן:
לאשר למכללה האקדמית נתניה לתרגם/להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני )(M.B.A
.1
במנהל עסקים לשפה האנגלית.
אישור ההפעלה ניתן לשנתיים ,דהיינו עד לפברואר .2018
.2
בתום שנה מתחילת אישור ההפעלה תיבדק התוכנית ע"י סוקר בהתאם להחלטת מל"ג
.3
מספטמבר  2013לגבי פתיחת תוכניות בשפה האנגלית.
U

U

 1448/12החלטה :מתן אישור למכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
בקרימינולוגיה לכוחות הבטחון
בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ו ) (22.03.2016דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא
מחליטה כלהלן:
להודות למומחה על עבדותו ועל חוות הדעת שהגיש.
.1
לאמץ את חוות דעת המומחה ולאשר למכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים
.2
לתואר ראשון ) (B.A.בקרימינולוגיה לכוחות הביטחון.
על המכללה לקבל לתוכנית הלימודים לכוחות הביטחון עד  10%תלמידים חריגים כמקובל .
.3
על המכללה להקפיד על עמידת התוכנית בהחלטת מל"ג מיום  27.10.2015בנוגע להאחדה
.4
והבהרה של החלטות מל"ג בנושא :תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה להשכלה
גבוהה.
U

U
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 1449/12החלטה :הארכת הסמכת המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסה רפואית עד
סוף תשע"ט ואי רישום סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ז ואילך
בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו ) (22.3.2016החליטה המועצה להשכלה גבוהה כי
לאור המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי,
חקלאות ושלוחות מחו"ל מיום  ,22.12.15להאריך את הסמכת המרכז האקדמי רופין להעניק תואר
ראשון ) (B.Sc.בהנדסה רפואית עד אשר המחזור שהחל את לימודיו בשנה"ל תשע"ו יסיים את
לימודיו ולהפסיק את הרישום לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסה רפואית לשנת
הלימודים תשע"ז והלאה ,ועל מנת לאפשר את השלמת הדיונים בנושא במל"ג ,תוארך ההסמכה
באופן "טכני" בשלושה חודשים )עד יוני  ,(2016ולא יתאפשר רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל
תשע"ז במסגרת הארכה זו.
U

U

| 14

עמוד

