האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

א' אייר ,תשע"ח
 16אפריל2018 ,

לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום ט' באייר תשע"ח ()24.4.2018
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי ט' באייר תשע"ח ( ,)24.4.2018בשעה
 ,14:30בחדר הישיבות במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.
סדר היום:
מידע
.1
 .1.1עדכונים מות"ת
 .1.2עדכונים בנושאים משפטיים
 .1.3עדכונים בנושאים נוספים
אישור פרוטוקולים מישיבות המועצה מיום ( 6.3.2018מצ"ב) ו( 20.3.2018-יישלח בהמשך)
.2
כללי:
.3
 3.1הארכה "טכנית" של ההכרה במכללה האקדמית לישראל ברמת גן; (מסמך מס'  – 9837מצ"ב)
 3.2תוצאות הקול הקורא להקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי (מסמך מס'  - 9878מצ"ב)
 3.3אישור הארכת הסכם בין מל״ג/ות״ת למועצה הסינית למלגות; (מסמך מס'  – 9852מצ"ב).
ועדות משנה תחומיות
.4
 4.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 4.1.1המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2021לסמינר
הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני ( )M.Edעם תזה
בחינוך סביבתי; (מסמך מס'  9816א'  -מצ"ב)
 4.1.2המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2021לסמינר
הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני ( )M.Edעם תזה
בחינוך מתמטי; (מסמך מס'  9817א'  -מצ"ב)
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 4.1.3המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה
ולאמנויות ,לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ( )M.Teachמוסמך בהוראת
המתמטיקה במסלול העל יסודי; (מסמך מס'  – 9838מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת
המשנה).
 4.1.4המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.A.בלימודים רב-תחומיים במתכונת חד-חוגית;(מסמך מס'  9877א' -
מצ"ב)
שונות:
 4.1.5המלצה לאפשר להסב את תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בחינוך וחברה לשפה
הערבית לקריה האקדמית אונו בקמפוס המכללה בירושלים; (מסמך מס'  – 9839מצ"ב);
(עולה באותו יום מוועדת המשנה).
 4.1.6תכנית הלימודים לתואר שני ( )M.A.בחקר פולקלור ותרבות עממית (עם וללא תזה) של
האוניברסיטה העברית; (מסמך מס'  – 9856מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת המשנה).
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המלצות ועדת משנה :חברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי
הרוח והחברה
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 4.2.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד אפריל  ,2020להעניק תואר שני ללא
תזה ( )M.A.בייעוץ ופיתוח ארגוני למרכז האקדמי פרס; (מסמך מס' -9835מצ"ב)
 4.2.2המלצה על הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים ,עד אפריל ,2020 ,להעניק תואר ראשון )(B.A.
בתקשורת במתכונת דו חוגית לאוניברסיטת בר אילן (מסמך מס' 9802א'  -מצ"ב)
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 4.2.3המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית נתניה לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.Aבמנהל מערכות בריאות; (מסמך מס' 9840א' – מצ"ב); (עולה באותו
היום מוועדת המשנה).
 4.2.4המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה אקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ) (M.A.בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים; (מסמך מס'
 9841א' – מצ"ב); (עולה באותו היום מועדת המשנה).
הרכבי ועדות/סוקרים/ועדות בדיקה:
 4.2.5אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח לימודים
לתואר ראשון ( )B.Aבתכנית בין-לאומית לתואר ראשון בלימודי ישראל רב תחומיים;
(מסמך מס' 9842א' – מצ"ב); (עולה באותו היום מוועדת המשנה).
 4.2.6אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ועסקים להסמכה להעניק
תואר שני ( )M.Aללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות (מסמך מס' 9843א' – מצ"ב);
(עולה באותו היום מוועדת המשנה).
 4.2.7אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו להסמכה להעניק תואר שני
( )LL.Mללא תזה במשפטים; (מסמך מס' 9844א' – מצ"ב); (עולה באותו היום מוועדת
המשנה).
 4.2.8אישור מינוי הרכב ועדה בינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקיים
תואר שלישי ) (Ph.D.במשפטים (מסמך מס' - 9845מצ"ב); (עולה באותו היום מוועדת
המשנה).
 4.2.9אישור הרכב וועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים מסלול עם תזה בתכנית
הלימודים לתואר שני ( )M.B.A.במנהל עסקים; (מסמך מס'  – 9859מצ"ב); (עולה באותו
היום מועדת המשנה).
 4.2.10אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ( )M.A.עם תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות (עולה באותו היום מוועדת
המשנה).
שונות:
 4.2.11פעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס בחיפה-חוות דעת אקדמיות של סוקרים; (מסמך
מס' -9807מצ"ב)
 4.2.12המלצה לאפשר לאוניברסיטת חיפה קיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.בלימודים
רב -תחומיים ושירותי אנוש במסגרת תכניות לימודים במבח"ר; (מסמך מס'  9712א' -
מצ"ב)
 4.2.13בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם התכנית לתואר ראשון ().B.A
ב"גיאוגרפיה" ל"גאוגרפיה ,סביבה וגאואינפורמטיקה"; (מסמך מס' 9806א'  -מצ"ב)
המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 4.3.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ללא תזה ( ).M.Aבניהול החולה( ;Case Manager -מסמך מס' 9846א' -
מצ"ב); (עולה באותו היום מוועדת המשנה).
 4.3.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.Scבמדעי המחשב; (מסמך מס' 9855א' – מצ"ב); (עולה באותו היום
מוועדת המשנה).
 4.3.3המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ללא תזה ) (M.S.Nבסיעוד; (מסמך מס'  – 9847מצ"ב); (עולה באותו היום
מוועדת המשנה).
 4.3.4המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים
לתואר ראשון חד-חוגי ( )B.Sc.בקוגניציה ומדעי המוח; (מסמך מס'  – 9848מצ"ב); (עולה
באותו היום מוועדת המשנה).
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שונות.
 4.3.5המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( ).B.Scבהנדסת תעשייה וניהול
במסגרת החרדית (לנשים) לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים; (מסמך מס'
9849א' – מצ"ב); (עולה באותו היום מוועדת המשנה).
.5

.6

.7

ועדה רוחבית
 5.1ועדת משנה להבטחת איכות:
 5.1.1מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מנהל עסקים; (מסמך מס' 9860
– מצ"ב)
 5.2ועדת משנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה:
 5.2.1מינוי צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים
שונים בהתאם להחלטת המל"ג מיום ( ;20.3.2018מסמך מס' - 9398 :מצ"ב)
 5.2.2המלצות לבחינת הצורך בהתאמות נוספות בכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים
המשרתים בשירות מילואים) -לאחר תגובת המוסדות; (מסמך מס' 9491א' – מצ"ב)
קבלת החלטות בנוהל מיוחד:
 6.1צירוף נציג ציבור מבין חברי המועצה לפורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות בהתאם
לסדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות; (מסמך מס' – 9850
מצ"ב)
שונות:
 7.1דיווח – עדכון "נוהל פנימי לטיפול בחריגות של מוסדות להשכלה גבוהה מהוראות החוק ,כללי
המועצה להשכלה גבוהה ,החלטות המל"ג והות"ת ,הנחיותיהן ונהליהן"; (מסמך מס' – 9851
מצ"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 המועצה הבאות לשנת תשע"ח;29.5.2018 :
13.9.2018 ;14.8.2018 ;17.7.2018 ;26.6.2018
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