האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

י"ח כסלו ,תשע"ח
 6דצמבר2017 ,

לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום ח' בטבת תשע"ח ()26.12.2017
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי ,ח' בטבת תשע"ח ( , )26.12.2017החל
בשעה  11:15באולם הישיבות הגדול קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.
סדר היום:
11:15-13:45
נושאים אסטרטגיים בעבודת ות"ת-מל"ג – השלמת הדיון; (מסמך מס'  9721הנוגע לסעיפים  1ו2-
.1
להלן  -יישלח בהמשך).
עדכון סדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות (מסמך מס'  9721כאמור
.2
לעיל  -יישלח בהמשך).
 14:30 – 13:45ארוחת צהריים
:14:30-18:30
מידע
.3
אישור פרוטוקולים של המועצה:
.4
 .4.1פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום  – 7.11.2017מצ"ב.
 .4.2פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום  – 28.11.2017יישלח בהמשך.
כללי
.5
 .5.1עדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית; (מסמך
מס'  – 9722מצ"ב).
 .5.2עדכון הרכב הוועדה לבחינת הארכת ההכרה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה; (מסמך
מס'  – 9725מצ"ב)
 .5.3הרכב ותקנון ועדת היגוי לנושא בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה; (מסמך מס'  – 9726מצ"ב)
 .5.4אישור מל"ג לחידוש חוזה לפעילות ארסמוס +לשנים ( ;2018-2020מסמך מס' – 9727מצ"ב).
ועדות משנה תחומיות
.6
 .6.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .6.1.1המלצה על הארכת הסמכה זמנית (הסמכה שנייה) בשנתיים (עד דצמבר  )2019למכללה
האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני ( )M.Edללא תזה בתרבות היהודית
בזיקתה אל התנ"ך והוראתה; (מסמך מס'  - 9675מצ"ב).
שונות:
 .6.1.2בקשת המכללה האקדמית אחוה לקיים לימודים בזמן חלקי במסגרת תכנית הלימודים
לתואר ראשון רב-תחומי במדעי הרוח והחברה; (מסמך מס'  – 9702מצ"ב).
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 .6.2המלצות ועדת משנה :חברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי
הרוח והחברה
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות:
 .6.2.1המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד דצמבר  ,2020להעניק תואר ראשון
חד חוגי ודו חוגי ( ).B.Aרב תחומי למכללה האקדמית גליל מערבי; (מסמך מס' 9652א' -
מצ"ב).
 .6.2.2המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשנה  ,עד דצמבר  ,2018להעניק תואר ראשון )(B.A.
בפרסום ותקשורת שיווקית לקריה האקדמית אונו; (מסמך מס' 9643א' – מצ"ב).
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .6.2.3המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני )(M.A.בניהול בשתי התמחויות :ניהול ארגוני שרות וניהול בינלאומי;
(מסמך מס' 9653א'  -מצ"ב).
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
.6.2.4אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת הכללה האקדמית הדסה ירושלים להסמכה להעניק
תואר ראשון ( )B.Aבתכנית הלימודים בפוליטיקה ותקשורת; (מסמך מס' 9710א' – מצ"ב).
עולה באותו יום מוועדת משנה
 .6.3המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .6.3.1המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) )B.Sc.במדעי המחשב של המסלול האקדמי של
המכללה למנהל; (מסמך מס'  9697א'  -מצ"ב).
 .6.3.2המלצה על הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים ,עד דצמבר  ,2020להעניק לתואר
ראשון ) )B.Sc.בהנדסה אופטית למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ;(מסמך מס' -
 8073מצ"ב).
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 .6.3.3אישור הרכב ועדה קבועה לבדיקת תכניות לימודים בסיעוד; (מסמך מס' 9716א' –מצ"ב).
שונות:
 .6.3.4המלצה על מתן אישור למכללה האקדמית ת"א-יפו לקיים תכנית לימודי הסבת אקדמאים
לתואר ראשון ) (B.S.Nבסיעוד מסמך מס' 9713א' –מצ"ב) ,עולה באותו יום מוועדת המשנה.
 .6.3.5בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לשנות את שם וסימול התואר בתכנית
הלימודים לתואר ראשון מ-ניהול מערכות מידע ) ,(B.Aל -מערכות מידע )( ;)B.Sc.מסמך
מס'  9701א' -מצ"ב).
ועדות משנה רוחביות
 .7.1ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית
 .7.1.1בקשת האוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להקמת מסגרת חרדית בת"א; (מסמך מס'
 – 9728מצ"ב).
 .7.2ועדת המשנה להבטחת איכות
 .7.2.1שיפור איכות ההוראה והלמידה – פנייה למוסדות להשכלה גבוהה; (מסמך מס' – 9729
מצ"ב).
 .7.2.2אישור הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת תכניות הלימודים בתחום מדעי הים; (מסמך
מס'  – 9730מצ"ב).
שונות
 .8.1הצעה להמלצה על שני מועמדים בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה לכהונה במועצה המייעצת
של בית העצמאות ,על פי חוק בית העצמאות ,התשס"ט–( ;2009מסמך מס' 9583א'  -מצ"ב)
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קבלת החלטות בנוהל מיוחד
 .9.1הצעה להמלצה על שני מועמדים ,חברי סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה ,לכהונה כחברי
המועצה לגיל הרך ,על פי חוק המועצה לגיל הרך ,התשע"ז( ;2017 -מסמך מס'  - 9731מצ"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 לשנת תשע"ח;6.3.2018 ;6.2.2018 ;:
13.9.2018 ;14.8.2018 ;17.7.2018 ;26.6.2018 ;29.5.2018 ;24.4.2018
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