לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה

האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

א' בניסן תשע"ז
 28במרץ 2017

שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום ח' בניסן תשע"ז ()4.4.2017
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי ח' בניסן תשע"ז ( )4.4.2017בשעה ,14:30
באולם הישיבות הגדול קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.
סדר היום:
 .1מידע
 .2אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום  – 7.3.2017יופץ בהמשך.
 .3כללי:
 .3.1הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות; (מסמך מס'  – 9397מצ"ב)
 .3.2הצעה להרכב צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים שונים
בהתאם להחלטת המל"ג מיום ( 3.3.2015מסמך מס'  – 9398מצ"ב).
 .3.3הצעה להרכב ועדת המומחים העליונה לעניין המכינות הקדם אקדמיות; (מסמך מס'  – 9399מצ"ב)
 .3.4הרחבת נגישות ההשכלה גבוהה לאוכלוסיה החרדית  -מדיניות לחומש הבא; (מסמך מס'  – 9400מצ"ב)
 .4ועדות רוחביות:
 .4.1ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה
 .4.1.1המשך דיון – הפרות הקריה האקדמית אונו אשר נידונו בישיבת המל"ג ביום ( ;7.3.2017מסמך מס'
9358א'  -מצ"ב) .עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .4.1.2פתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון חד חוגי :פילוסופיה ,כלכלה ,מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ)
באוניברסיטת תל אביב  ,ללא אישור המל"ג( .מסמך מס' 9391א'  -מצ"ב).
 .5ועדות משנה תחומיות:
 .5.1המלצת של ועדות המשנה התחומיות לחינוך ,הוראה ,רוח  ,אמנויות ולחברה ,ניהול ,עסקים רב תחומי
ומשפטים לגבי הארכת ההסמכה בתכנית הלימודים לתואר שני ( )M.A.בחברה ואמנויות של המכללה
האקדמית לחברה ואמנויות
 .5.1.1תכנית הלימודים לתואר שני ( )M.A.בחברה ואמנויות של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות;
(מסמך מס'  – 9436מצ"ב)
 .5.2המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות) :
 .5.2.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2020להעניק תואר "בוגר בהוראה"
( )B.Ed.דו חוגי באזרחות למסלול העל-יסודי (ז'-י') למכללת "אמונה –אפרתה ,מיסודן של מכללת
אפרתה ומכללת אמונה"; (מסמך מס'  9376א' – מצ"ב)
 .5.2.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2020להעניק תואר "בוגר בהוראה"
( )B.Ed.בחינוך מיוחד מסלול גן (לידה עד  )6למכללה האקדמית אוהלו בקצרין; (מסמך מס' 9377
א' – מצ"ב)
 .5.2.3המלצה על הסמכה למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון ( )B.Des.בעיצוב תעשייתי
מכליל; (מסמך מס'  – 9379מצ"ב)
 .5.2.4המלצה על הסמכה זמנית (שניה) ,עד דצמבר  ,2017למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
להעניק תואר בוגר בהוראה "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-
י'); (מסמך מס'  9380א' – מצ"ב)
 .5.2.5המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשנתיים עד אפריל  , 2019להעניק תואר שני עם ובלי תזה
( )M.Desבעיצוב לשנקר הנדסה .עיצוב .אמנות; (מסמך מס' 9414א' – מצ"ב) .עולה באותו יום
מוועדת המשנה
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אישור פרסום של תכניות לימודים/התמחויות/מסלולים בתוכניות לימודים
 .5.2.6המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללת אוהלו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
)" (M.Teachמוסמך בהוראה" במסלול העל-יסודי; (מסמך מס'  – 9401מצ"ב); עולה באותו יום
מוועדת המשנה
שונות
 .5.2.7המלצה לאפשר לאוניברסיטת חיפה לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.במוסיקה
במתכונת חד חוגית (לצד המתכונת הדו חוגית הקיימת באוניברסיטה); (מסמך מס'  – 9350מצ"ב);
עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .5.2.8בקשת אוניברסיטת בר-אילן לשנות את שם התכנית לתואר שני (" )M.A.תכניות לימודים
והוראה" לתכנית לימודים לתואר שני (" )M.Aמדעי הלמידה וההוראה"; (מסמך מס' – 9381
מצ"ב)
 .5.2.9בקשת סמינר הקיבוצים לשנות את סימול התואר B.Ed.של חוגי הפקולטה לאמנויות במכללה;
(מסמך מס'  - 9383מצ"ב)
 .5.2.10המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים חד –חוגית לתואר ראשון ) (B.A.בייעוץ חינוכי
(במקום תכנית הלימודים במתכונת של חוג ראשי) לאוניברסיטת בר אילן; (מסמך מס' 9402
 מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה .5.2.11המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים חד –חוגית לתואר ראשון ) (B.A.בלימודי מידע
(במקום תכנית הלימודים במתכונת של חוג ראשי) לאוניברסיטת בר אילן; (מסמך מס'
9403א' –מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .5.3ועדת משנה תחומית למדעי החברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ומשפטים
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות)
 .5.3.1הארכת ההסמכה עד ספטמבר 2017 ,למרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון במשפטים
) ,(LL.B.ללא רישום סטודנטים חדשים ; (מסמך מס' 9404א' – מצ"ב) .עולה באותו יום מוועדת
המשנה
 .5.3.2הארכת הסמכה זמנית (בפעם השנייה) ל 4-שנים ,עד אפריל  ,2021למכללה האקדמית אשקלון
להעניק תואר ראשון חד-חוגי ) (B.A.בפסיכולוגיה ; (מסמך מס' 9405א' – מצ"ב); עולה באותו יום
מוועדת המשנה
 .5.3.3המלצה על הארכת הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי ) (B.A.במנהל מערכות בריאות למרכז
ללימודים אקדמיים אור יהודה; (מסמך מס' 9406א' – מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
אישור פרסום של תכניות לימודים/התמחויות/מסלולים בתוכניות לימודים
 .5.3.4אישור פרסום של תכניות לימודים/התמחויות/מסלולים בתוכניות לימודים בקשת הקריה
האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.A.בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון
שאינם משפטנים-ערעור המוסד על המלצת ועדת המשנה מיום ( .13.12.2016מסמך מס' -9385
מצ"ב)
 .5.3.5המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ) (M.A.ללא תזה בכלכלה יישומית; (מסמך מס' 9407א'  -מצ"ב); עולה באותו יום
מוועדת המשנה
אישור סוקרים/הרכבי ועדות
 .5.3.6אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למנהל לקיים תכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.A.בתקשורת וניהול במסגרת מח"ר (גברים)( .מסמך מס'  -9339מצ"ב); עולה
באותו יום מוועדת המשנה
 .5.3.7עדכון הרכב וועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל חי לקבל הסמכה להעניק תואר שני
) (M.A.עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית; (מסמך מס'  – 9408מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת
המשנה
 .5.3.8אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למנהל לקיים תכנית
לימודים חד-חוגית לתואר ראשון ) (B.A.בתקשורת (לצד תכנית הלימודים הדו-חוגית
הקיימת במוסד; (מסמך מס'  – 9409מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
שונות:
 .5.3.9בקשת המכללה האקדמית ספיר לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים בזמן
חלקי; (מסמך מס' -9386מצ"ב).
 .5.3.10המלצה לאפשר להסב את תכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.A.במנהל עסקים לאנגלית
במרכז האקדמי למשפט ולעסקים (מסמך מס' 9425א' – מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת
המשנה
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 .5.4ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות
מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .5.4.1המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי ( )B.Sc.במדעי החי למכללה האקדמית תל חי;
(מסמך  9363א' – מצ"ב)
 .5.4.2המלצה על הכרה בתואר ראשון דו-חוגי ( )B.Sc.בלימודי קדם רפואה ( )Pre-Medשל אוניברסיטת
אריאל בשומרון ,בהמשך להסמכה שניתנה ע"י מל"ג יו"ש; (מסמך מס'  9364א' – מצ"ב)
שונות:
 .5.4.3המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון ( )B.A.במדעי המחשב (לצד תכנית
הלימודים החד-חוגית הקיימת) למכללה האקדמית ספיר; (מסמך מס'  – 9390מצ"ב)
 .6ועדות רוחביות
ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית
 .6.1.1מתווה לאוטונומיה מודולרית -לקראת אקרדיטציה עצמית; (מסמך מס'  - 9413מצ"ב)
 .7דיווחים:
 .7.1דיווח על דו"ח מסכם של צוות המעקב אשר בדק את פעילות הקריה האקדמית אונו בתום שנתיים של
הפעלת הקמפוס בירושלים; (מסמך מס'  – 9411מצ"ב)
 .8נוהל קבלת החלטות בכתב
 .8.1בקשת המכללה האקדמית אשקלון לשנות את שם הדומיין של המוסד; (מסמך מס'  - 9412מצ"ב).
ב ב ר כ ה,

מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
הערות:
אודה לכם אם תרשמו לפניכם את מועדי ישיבות המל"ג בשנה"ל תשע"ז;18.7.2017 ;20.6.2017 ;23.5.2017 :
12.9.2017 ;8.8.2017
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