לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה

האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

ד' חשון ,תשע"ח
 24אוקטובר2017 ,

שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום י"א בחשון תשע"ח 31.10.2017
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום י"א בחשון תשע"ח ( ,)31.10.2017בשעה ,14:30
בחדר הישיבות הגדול קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.
סדר היום:
מידע
.1
אישור פרוטוקול המועצה מישיבתה ביום  – 8.8.2017מצ"ב
.2
אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום  – 12.9.2017מצ"ב
.3
כללי:
.4
 .4.1סקירת נתונים לרגל פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
 .4.2תקציר האירועים בעניין תהליך אישור המתווה לפעילות הקריה האקדמית אונו בחיפה במקום
המרכז האקדמי כרמל (מסמך מס'  - 9664מצ"ב).
 .4.3מינוי יו"ר ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית; (מסמך מס'
 - 9665מצ"ב).
 .4.4הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות; (מסמך מס'  – 9656מצ"ב).
ועדת המשנה להבטחת איכות
.5
 .5.1דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסה רפואית וביו רפואית; (מסמך מס' 9661
– מצ"ב)
 .5.2אישור הרכב הוועדה הבינלאומית לבדיקת לימודי אנגלית למטרות אקדמיות; (מסמך מס' 9662
– מצ"ב).
 .5.3אישור הרכב הוועדה להערכת איכות של תכניות הלימודים בהוראת השפה והספרות הערבית
במכללות האקדמיות לחינוך; (מסמך מס'  – 9663מצ"ב).
ועדות משנה תחומיות
.6
 .6.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .6.1.1המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני ()M.Ed
ללא תזה בשילוב תלמידים עם לקויי למידה ועם קשיי התנהגות; (מסמך מס' 9632א' –
מצ"ב).
 .6.1.2המלצה על מתן הסמכה למכללת אורות ישראל-רחובות להעניק תואר שני ( )M.Edבניהול
וארגון מערכות חינוך והכרה בתואר שניתן למכללת אורות ישראל-אלקנה בתכנית זו
בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש; (מסמך מס' 9641א' – מצ"ב) .עולה באותו
יום מוועדת המשנה
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 .6.1.3אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך ע"ש קיי לקבל הסמכה להעניק
תואר שני ( )M.Edללא תזה בחינוך בעידן טכנולוגיות מידע; (מסמך מס' 9642א' – מצ"ב).
עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .6.1.4אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לקבל הסמכה
להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי במדע וטכנולוגיה למסלול היסודי (א'-ו');
(מסמך מס'  – 9658מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
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שונות:
 .6.1.5אישור שינוי שם תכנית הלימודים לתואר שני ( )M.Edב"הגות בחינוך היהודי" של מכללת
הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ,ל"חינוך יהודי"; (מסמך מס'  9633א' – מצ"ב).
 .6.1.6המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ) )B.Desבתקשורת חזותית במסגרת
מח"ר (לנשים) לבצלאל; (מסמך מס'  – 9660מצ"ב); עולה באותו יום מוועדת המשנה
 .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) לשנה ,עד אוקטובר  ,2018להעניק תואר שני )(M.A.
בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך לקריה האקדמית אונו; (מסמך מס'
9637א'  -מצ"ב).
 .6.2.2המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בפרסום ותקשורת שיווקית לקריה
האקדמית אונו; (מסמך מס' 9643א'  -מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
 .6.2.3המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בניהול מערכות מידע לאוניברסיטת בן גוריון
בנגב; (מסמך מס' 9644א'  -מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה
 .6.2.4המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוקטובר  ,2020להעניק תואר שני
) (M.A.עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית למכללה האקדמית תל חי; (מסמך מס' 9645א'
 מצ"ב); עולה באותו היום מוועדת המשנה .6.2.5המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוגוסט  ,2020להעניק תואר שני
( )M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית למכללה האקדמית תל אביב יפו; (מסמך מס'
9589א' – מצ"ב).
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
 .6.2.6אישור הרכב וועדה לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ) (M.A.עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית (מסמך מס' 9646א' – מצ"ב); עולה
באותו היום מוועדת המשנה
 .6.2.7אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב להסמיכה להעניק תואר
ראשון דו-חוגי ( )B.A.בתכנית הלימודים בתקשורת (מסמך מס'  9647א' – מצ"ב); עולה
באותו היום מוועדת המשנה
שונות:
 .6.2.8המלצה לאפשר להסב את תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בכלכלה מנהל עסקים
לשפה האנגלית לאוניברסיטת בר אילן; (מסמך מס' 9634א'  -מצ"ב).
 .6.3המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .6.3.1המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון ( )B.P.Tבפיזיותרפיה
(מסמך מס' 9585א'– מצ"ב).
 .6.3.2המלצה לאפשר להמשיך ולקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב
במסגרת מח"ר (לנשים) למכללה האקדמית הדסה (מסמך מס' 9627א' – מצ"ב).
 .6.3.3המלצה לאפשר לאוניברסיטת חיפה לקיים תכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון
) )B.S.Nבסיעוד; (מסמך מס' 9649א'  -מצ"ב) עולה באותו יום מוועדת המשנה
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .6.3.4המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל -חי ,לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ללא תזה ) )M.Sc.במדעי המחשב; (מסמך מס' 8073א'  -מצ"ב).
שונות:
 .6.3.5תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת בניין במסגרת מח"ר (גברים) למכללה
האקדמית להנדסה סמי שמעון (מסמך מס' 8076א'  -מצ"ב).
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ועדות משנה רוחביות
 .7.1ועדת המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה
 .7.1.1בקשת המסלול האקדמי של המכללה למנהל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון )(B.A.
בלימודי משפט במתכונת דו חוגית–שאלת מידת התאמת התכנית לתחום הידע הנדרש
(מסמך מס' 9544א'  -מצ"ב)
 .7.1.2עדכון הרכבי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים (מסמך מס' 9597א'  -מצ"ב).
 .7.2ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה
 .7.2.1הסבה ו/או תרגום של תכניות לימודים מעברית לשפה האנגלית בתואר ראשון חד-חוגי
בכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת מל"ג
מיום  10.9.2013בנושא נוהל אישור פתיחה וקיום תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה
זרה; (מסמך מס' 9570א' – 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 לשנת תשע"ח;6.2.2018 ;26.12.2017 ;28.11.2017 :
13.9.2018 ;14.8.2018 ;17.7.2018 ;26.6.2018 ;29.5.2018 ;24.4.2018 ;6.3.2018

|3

עמוד

