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החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ,מס' ) 30 (465שהתקיימה בירושלים
ביום י"ז טבת תשס"ט )(13.1.2009
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)נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה(
המלצות ועדות המשנה של המועצה:
U
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום :2.12.08
 .1בקשת המרכז ללימודים אקדמיים :ניהול ,חינוך ,חברה להגיש תכנית לימודים לתואר שני
בפסיכולוגיה ייעוצית -דיון נוסף.
המלצות ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום :23.12.08
 .1בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית-לימודים לתואר "דוקטור" ברוקחות
קלינית ).(Pharm.D
 .2בקשת מכללת גורדון לחינוך לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed.
בהוראת שפה וספרות אנגלית במתכונת חד-חוגית במסלול רב-גילאי.
המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום :13.1.09
 .1בקשת המכללה האקדמית נתניה לקבל הסמכה להעניק תואר שני ) ( M.Aבתקשורת ללא תזה-
חוות דעת המומחים.
המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום :13.1.09
 .1בקשת "הקמפוס האקדמי מאר אליאס" )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה
ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בכימיה.
המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום :11.1.09
 .1תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב במכללה האקדמית נתניה.
 .2דו"חות הוועדה להערכת איכות לימודי עיצוב תעשייתי; מוזמנת לשעה  16:00פרופ' רוזאן
סמרסון – יו"ר הוועדה.
 .3דו"חות הוועדה להערכת איכות לימודי הנדסת מכונות; מוזמנים לשעה  16:30יו"ר הוועדה,
פרופ' וויליאם וופפר ,וחברי הוועדה פרופ' אלכסנדר סולן וד"ר ג'וזף סוסמן.
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נושאים שהיו על סדר היום ולא נדונו:
 .1בקשת המרכז ללימודים אקדמיים :ניהול ,חינוך ,חברה להגיש תכנית לימודים לתואר שני
בפסיכולוגיה ייעוצית -דיון נוסף.
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**********
 .3אישור נוסח החלטות המועצה מישיבה מס' ) 29 (464מיום .23.12.08
לא הגיעו הערות .ההחלטות מאושרות.
**********
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החלטות
נוהל קבלת החלטות בכתב
 499 /11דיווח המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון אודות עמידת תכנית ההכשרה להוראה בהחלטת
המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה :מסלול היסודי ,מסלול העל-יסודי
 . .1המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר דיווח המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
ומאשרת למכללה להפעיל החל בשנה"ל תשס"ט ולא יאוחר מתום תקופת המעבר )אוקטובר (2010
את המסלולים וההתמחויות לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בהתאם למתווים המנחים בהכשרה
להוראה )החלטת המל"ג מיום  ,(21.11.2006כמפורט להלן:
.1
• במסלול הגן )גן ,א' ,ב'( בהתמחויות :מקרא ,הוראה כוללת וחינוך מיוחד
• במסלול היסודי )ג'-ו'( בהתמחויות :מקרא ,הוראה כוללת ,ספרות  2וחינוך מיוחד .3
• במסלול העל-יסודי )ז'-י'( בהתמחויות :מקרא ,אנגלית ,ספרות  4וחינוך מיוחד .5
 .2להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון ,להעניק תואר "בוגר בהוראה" B.Ed.
במסלול הגן )לידה –  (6בהתמחות הגיל הרך ולא כפי שהיה עד כה במסלול הגן )גן ,א' ,ב'(.
 .3להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון ,להעניק תואר "בוגר בהוראה" B.Ed.
במסלול היסודי )א'-ו'( ולא כפי שהיה עד כה במסלול היסודי )ג'-ו'(.
 . .4לאשר את תכנית ההרחבה במסלול הגן שהגישה המכללה לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-
ב'.
 . .5להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" B.Ed.
במסלולים השונים ב"לימודים כלליים" ולא כפי שהיה עד כה ב"הוראה כוללת" .כל זאת בהתאם
לעקרונות ולכללים החדשים שנקבעו בנושא זה במתווים ובכפוף להנחיות המל"ג בנושא.
 . .6לאשר את הפעלת תכניות הלימודים לאקדמאים )לימודי תעודת הוראה( ,לפי המתווים ,במסלולים
השונים על סמך הצהרת המכללה כי תכנית הלימודים לתעודת הוראה לאקדמאים דומה במידה
רבה לתכנית הלימודים לתלמידים סדירים )הלומדים לתואר ראשון עם תעודת הוראה( .לכן תכנית
זו לא תוגש למל"ג בנפרד .כמו כן:
א .המכללה מתחייבת לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי
ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות )סעיף  11בהחלטת המל"ג בנושא
המתווים(.
ב . .המכללה מתחייבת לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית כמפורט להלן:
 .1ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון —  75בדרך כלל; במדעי הטבע ,במדעי החיים
ובמדעים המדויקים — .70
 .2התלמידים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של  75לפחות.
 .3התלמידים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני המל"ג
בנושא.
 .4התלמידים ילמדו לפחות שנה אחת ,כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת הוראה לא
יפחת מארבע שנים.
 . .7הוועדה המלווה ליישום המתווים שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמכללה מידע נוסף ו/או
להכניס שינויים בהחלטת המתווים אשר יבדקו על ידה בהמשך.
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 1המועצה להשכלה גבוהה אישרה פתיחת של תכנית הלימודים .הענקת התואר בחינוך מיוחד במסלול הגן מותנית באישור המל"ג.
 2המועצה להשכלה גבוהה אישרה פתיחתה של תכנית הלימודים .הענקת התואר בספרות במסלול היסודי מותנית באישור המל"ג.
 3המועצה להשכלה גבוהה אישרה פתיחת של תכנית הלימודים .הענקת התואר בחינוך מיוחד )גילאי  (21-6מותנית באישור המל"ג.
 4המועצה להשכלה גבוהה אישרה פתיחת של תכנית הלימודים .הענקת התואר בספרו ת במסלול העל-יסודי מותנית באישור המל"ג.
 5המועצה להשכלה גבוהה אישרה פתיחת של תכנית הלימודים .הענקת התואר בחינוך מיוחד )גילאי  (21-6מותנית באישור המל"ג.
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 500 /11דיווח לעניין הכניסה לתוקף של החלטת מל"ג מיום  29.7.2008בנושא בקשת הקריה האקדמית קרית
אונו לפתוח פקולטה למקצועות הבריאות ולקיים בה ,בין היתר ,תכנית לימודים לתואר ראשון )(B.O.T.
בריפוי בעיסוק.
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי אושר לקריה האקדמית קרית אונו לפתוח את תכנית
הלימודים לתואר ראשון בריפוי בעיסוק ,זאת לאור חוות דעתה החיובית של יו"ר הוועדה הבודקת,
בהתאם להחלטת מל"ג בנושא מיום .29.7.08
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 501 /11בקשת המכללה האקדמית של ת"א-יפו לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.באמנות –
הודעה בדבר משיכת הבקשה
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר משיכת הבקשה של המכללה האקדמית של ת"א-יפו
לפתוח את תכנית הלימודים לתואר ראשון באמנות .הודעה על כך תימסר לחברי הוועדה הבודקת.
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 502 /11ביטול בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Aבאמנות ועיצוב
מולטימדיה
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דבר משיכת בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח תכנית
לימודים לתואר ראשון באמנות ועיצוב מולטימדיה .הודעה על כך תימסר לחברי הוועדה הבודקת.
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 503 /11בקשת מכללת בית ברל לשינוי סימול התואר מ  B.Ed.-ל B.F.A.Ed -בתוכנית הלימודים באמנות
עבורה מוסמכת המכללה להעניק תואר
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  23.12.2008ומחליטה:
 . .1בהתאם להחלטה קודמת של המועצה לגבי בקשה דומה וכן לאור עמדת משרד החינוך ,לאשר כי
לבוגרי התכנית תוענק תעודה והכיתוב עליה יהיה] :שם התואר בעברית[ "תואר בוגר בחינוך
לאמנות" ]סימול התואר בלועזית[ ] ;B.Ed.F.Aשם ההתמחות[ "אמנות" ,ובכך להסמיך את המכללה
האקדמית בית ברל להעניק תואר "בוגר בחינוך לאמנות" ) (B.Ed.F.Aבתכנית הלימודים באמנות
שמקיימת המכללה.
 . .2להשאיר לשיקול דעתה של המכללה אם לציין את שם התואר בעברית על גבי התעודה.
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 504 /11בקשת המכללה האקדמית כנרת ,בעמק הירדן לקיים תוכנית אפיק מעבר לקבלת סטודנטים לביה"ס
להנדסה במכללה.
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 23.12.08
ומחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לקיים את תוכנית "אפיק מעבר
מהאוניברסיטה הפתוחה לביה"ס להנדסה" ,בתוכניות :הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת מערכות
מידע.
U

 505 /11אישור הרכבי ועדות:
אישור הרכב ועדה מלווה לתכנית הלימודים לתואר "בוגר במדעים"  B.Scבפיזיקה במתכונת דו
חוגית של האוניברסיטה הפתוחה.
להלן הרכב הוועדה שאושר:
•  ..פרופ' אברהם גל – מכון רקח לפיזיקה בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע ,האוניברסיטה העברית
בירושלים -יו"ר
•  ..פרופ' בנימין ארנברג – המחלקה לפיזיקה ,אוניברסיטת בר אילן.
•  ..פרופ' יחיאל ליכטנשטט – ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה ,אוניברסיטת תל אביב.
•  ..גב' מרב אברהמי -מרכזת הוועדה.
הרכב ועדה מלווה לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבייעוץ חינוכי של המכללה לחינוך ע"ש קיי
להלן הרכב הוועדה שאושר:
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•  .פרופ' רחל ארהרד – יעוץ חינוכי ,ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת בר-אילן -יו"ש.
•  .פרופ' משה זיידנר -ייעוץ חינוכי ,ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת חיפה.
•  .ד"ר רבקה לזובסקי -ייעוץ חינוכי ,המכללה האקדמית בית ברל.
•  .גב' אפרת שגיא -מרכזת הוועדה.
בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) (M.Aבתקשורת.
להלן הרכב הוועדה שאושר:
•  .פרופ' עקיבא כהן– המחלקה לתקשורת ,אוניברסיטת תל אביב –יו"ר
•  .ד"ר יעקב שמיר – המחלקה לתקשורת ,האוניברסיטה העברית
•  .ד"ר יונתן כהן – החוג לתקשורת ,אוניברסיטת חיפה
•  .גב' שרי אנגלנדר  -מרכזת הוועדה
תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Aללא תיזה בהגירה ושילוב חברתי המתקיימת במרכז האקדמי
רופין
להלן הרכב הוועדה שאושר:
•  ..פרופ' דן סואן– המחלקה הרב תחומית במדעי הרוח והחברה ,המכללה האקדמית יהודה ושומרון –
יו"ר
•  ..פרופ' תמר רפפורט – ביה"ס לחינוך ,האוניברסיטה העברית
•  ..פרופ' אלכס ויינגרוד – המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון
•  ..גב' שרי אנגלנדר  -מרכזת הוועדה
בקשת המרכז ללימודים אקדמיים :ניהול; חינוך; חברה להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.Aבייעוץ
חינוכי
להלן הרכב הוועדה שאושר
•  ..פרופ' שפרה שגיא -המחלקה לחינוך ,אוניברסיטת בן גוריון -יו"ר.
•  ..פרופ' משה זיידנר -החוג לייעוץ והתפתחות האדם ,הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה.
•  ..פרופ' מלכה מרגלית -ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב.
•  ..גב' מירי כהן -מרכזת הוועדה.
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הוספת חבר לוועדה להערכת איכות תכניות הלימודים באדריכלות
המל"ג מאשרת את הרכב הוועדה להערכת איכות לימודי האדריכלות כלהלן:
Prof. David E Leatherbarrow, Department of Architecture, University of
Pennsylvania, U.S.A - Committee Chair
Ms. Bracha Chyutin, Chyutin Architects LTD., Israel
Prof. Michael Gelick, School of Architecture, University of Illinois Chicago, U.S.A
Prof. Yehuda Kalay, Department of Architecture, College of Environmental
Design, University of California, Berkeley, U.S.A
Prof. Thomas W Maver, Mackintosh School of Architecture, Glasgow School
of Art, Scotland
גב' עליסה אלון ,מרכזת הוועדה
•
בקשת מכללת אורט הרמלין )בהקמה( ,לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו בין היתר תוכנית
לימודים לתואר ראשון ) (B.Desבעיצוב חזותי וחומרי -אישור הרכבה ועדה מחודש.
אושר הרכב הוועדה כלהלן:
•  ..פרופ' דוד מזח -ראש התמחות לווידיאו וניו מדיה – המחלקה לאמנויות המסך ,בצלאל  -יו"ר
•  ..ד"ר נעמי ביטרמן -הפקולטה לארכיטקטורה ,הטכניון
•  ..פרופ' נורית כנען  -קידר -לשעבר הפקולטה לאמנויות ,החוג לתולדות האמנות ,אוניברסיטת
תל-אביב
•  ....מר בעז רוסנו -ראש המסלול לעיצוב מדיה אינטראקטיבית ,שנקר
•  ....מר יהודה חופשי -המחלקה לעיצוב גרפי ,המכון הטכנולוגי ,חולון
U

U

U

•
•
•
•
•
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•  ....מר דוד טרטקובר – חתן פרס ישראל בעיצוב
•  ....גב' מעיין גורמס-כהן וגב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר ,רכזות הוועדה
הרכב וועדה לבדיקת בקשת מכון לנדר – מרכז אקדמי ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
חד-חוגי ) (B.A.בלימודי חינוך וחברה
• אושר הרכב הועדה כלהלן:
• פרופ' חיים אדלר -בית הספר לחינוך -אמריטוס האוני' העברית )יו"ר(
• ד"ר נורה רש – בית הספר לחינוך -אמריטוס האוניברסיטה העברית
• ד"ר רותי בירגר -יועצת חינוכית ,ראש היחידה להשתלמות ולהדרכה -בית הספר לחינוך
אוניברסיטת בר אילן
• פרופ' יוליה מירסקי -ראש תוכנית ה MA-בעבודה סוציאלית אוניברסיטת בן גוריון ,התמחות
בפסיכולוגיה של הגירה .
• גב' מעיין גורמס-כהן – רכזת הוועדה.
U

U

בקשת המרכז ללימודים אקדמיים :ניהול ,חינוך ,חברה להגיש תכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה
ייעוצית -דיון נוסף.
בהמשך לבקשת המוסד למשוך את בקשתו להגיש תוכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה ייעוצית ,לא נערך דיון
בנושא.
U

U

 506 /11בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית-לימודים לתואר "דוקטור" ברוקחות קלינית
).(Pharm.D
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך )מיום
 ,(23.12.2008בענין בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית-לימודים לתואר "דוקטור"
ברוקחות קלינית ) (Pharm.Dוהיא מחליטה כדלקמן:
 .1לאשר את בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית-לימודים לתואר "דוקטור"
ברוקחות קלינית ) (Pharm.Dולהסמיך את האוניברסיטה העברית בירושלים להעניק תואר
"דוקטור" ב"רוקחות קלינית" ) (Pharm.Dלתקופה של  4שנים/
 /2לפני תום התקופה ,תעביר האוניברסיטה העברית בירושלים למועצה להשכלה גבוהה דו"ח על הפעלת
התוכנית ועל עבודות הגמר הנכתבות בה על ידי תלמידיה .שני סוקרים מומחים ברוקחות קלינית,
אפשרי אלו שכבר בדקו את התוכנית בשלב הראשון ,יבחנו את הדו"ח ויגישו למועצה להשכלה
גבוהה המלצה באשר להסרת זמניות ההסמכה והפיכתה לקבועה.
 /3דו"ח הסוקרים יובא לדיון בועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך ואח"כ במליאת המועצה
להשכלה גבוהה.
 /4המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מן האוניברסיטה העברית בירושלים לקבוע הליכי מעבר מסודרים
מתוכנית הלימודים הקיימת לתואר "מוסמך ברוקחות קלינית"  M.Sc. Clinical Pharm.אל תוכנית
הלימודים החדשה לתואר "דוקטור" ברוקחות קלינית ) (Pharm.Dולהבהירם לסטודנטים הלומדים
ולאלו הנרשמים.
תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד12 -
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

 507 /11בקשת מכללת גורדון לחינוך לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בהוראת
שפה וספרות אנגלית במתכונת חד-חוגית במסלול רב-גילאי
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  23.12.2008ומחליטה:
 . .1להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
U
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 . .2בהסתמך על חוות הדעת שהוגשו ,לאשר למכללת גורדון לפתוח את תכנית הלימודים לקראת תואר
"בוגר בהוראה" )  (B.Ed.בהוראת שפה וספרות אנגלית במתכונת חד-חוגית במסלול רב-גילאי
ולרשום אליה תלמידים.
 . .3להסמיך באופן זמני את מכללת גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בהוראת שפה וספרות
אנגלית במתכונת חד-חוגית במסלול רב-גילאי ,וזאת לתקופה של שנתיים.
 . .4לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה ,לפנות לשני סוקרים שיבדקו את ההתפתחות
שחלה בתכנית הלימודים ,בין היתר ,תוך בדיקת הנושאים המפורטים בחוות דעתו הסופית של
המומחה מיום  :8.12.2008סגל הוראה ,סטודנטים ,תנאי קבלה ,ספי קבלה ,ותכני קורסים.
 . .5לפנות למכללה לשקול לתגבר את לימודי החוג לאנגלית במקומם של חלק מלימודי לקויות הלמידה
בתכנית.
תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד –12
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

ערעור על החלטת מל"ג מיום  11.11.2008בנושא חידוש/הארכת ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית של
ת"א-יפו להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה בתכנית הלימודים בפסיכולוגיה קלינית;
בפני המועצה להשכלה גבוהה הופיעו פרופ' ישראל צנג – נשיא המכללה האקדמית של ת"א-יפו ופרופ' נחמיה
פרידלנד – סגן הנשיא ,שערערו על סעיף  3בהחלטתה מיום  11.11.2008בנושא הארכת ההסמכה הזמנית של
המכללה האקדמית של ת"א-יפו להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה בתכנית הלימודים בפסיכולוגיה
קלינית .בעקבות הדיון שהתקיים בנושא החליטה המל"ג כלהלן:
U

U
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 508 /11ביטול סעיף  3בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  11.11.2008בדבר הארכת ההסמכה הזמנית
של המכללה האקדמית של ת"א-יפו להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה בתכנית
הלימודים בפסיכולוגיה קלינית
 .1המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לבטל את סעיף  3בהחלטתה מיום  ,11.11.2008במסגרתו הוארכה
ההסמכה של המכללה האקדמית של ת"א-יפו להעניק תואר שני ) (M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה
בתכנית הלימודים בפסיכולוגיה קלינית בשנתיים נוספות בלבד.
תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד – 13
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
 .2בעקבות מכתבו של נשיא המכללה ,פרופ' ישראל צנג ,מיום  ,30.11.2008קיימה המועצה להשכלה
גבוהה דיון חוזר בנושא ,והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  28.10.2008ולהעניק למכללה האקדמית של ת"א-יפו הסמכה קבועה להעניק
תואר שני ) (M.A.ללא תזה בפסיכולוגיה בתכנית הלימודים בפסיכולוגיה קלינית.
תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד – 13
אין נמנעים ואין מתנגדים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

U

 509 /11בקשת המכללה האקדמית נתניה לקבל הסמכה להעניק תואר שני ) ( M.Aבתקשורת ללא תזה -חוות
דעת המומחים
בישיבתה ביום  13.01.2009דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא והיא מאמצת את המלצת וועדת
המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל ) מיום  (13.01.2008ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות למומחים על חוות הדעת שהגישו בעניין.
 . .2בהתבסס על חוות דעת המומחים ,להעניק למכללה האקדמית נתניה הסמכה קבועה לתוכנית
הלימודים לתואר שני ללא תיזה ) (M.Aבתקשורת".
 . .3המועצה להשכלה גבוהה מבקשת להפנות את תשומת לב המכללה לתנאי המעבר בתוכנית וזאת על
מנת למנוע מצב בו סטודנט יוכל לסיים לימודיו לאחר שנכשל בכמה וכמה מקצועות לאורך תקופת
לימודיו )למשל אחד בכל סמסטר(.
 . .4המכללה מתבקשת לשקול שינוי תנאי המעבר בהתאם.
תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד – 12
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
U

U

 510 /11תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב במכללה האקדמית נתניה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת הוועדה הבודקת את דיווח המכללה לתוכנית הלימודים
לתואר ראשון במדעי המחשב ומחליטה להודות לוועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' דני דולב על
עבודתה עד כה ועל ההמלצה שהגישה לה ולאשר למכללה את המשך הרישום לתוכנית הלימודים משנת
תש"ע ואילך.
תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד – 12
אין מתנגדים ואין נמנעים
U

U
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ההחלטה התקבלה פה אחד
 511 /11דו"חות הוועדה להערכת איכות לימודי עיצוב תעשייתי
המל"ג מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני הערכת איכות והבטחתה מישיבתה ביום 11.01.09
בעניין דוחות הוועדה להערכת איכות לימודי עיצוב תעשייתי ומחליטה כדלקמן:
 . .1להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בעיצוב תעשייתי בראשותה של פרופ' רוזאן סמרסון על
עבודתה הרבה והמקצועית.
 . .2לאמץ את הדוחות המסכמים של הוועדה )הדוח הכללי והדוחות הפרטניים( ,ולהודות למוסדות על
תגובותיהם לדוחות.
 . .3לפרסם את דוחות ההערכה בעיצוב תעשייתי באתר האינטרנט של המל"ג.
 . .4לבקש מכל אחד מהמוסדות להגיש בעוד כשלוש שנים )סוף שנה"ל תשע"א( דוח ביניים מפורט ביחס
ליישום ההמלצות המופיעות בדוח המסכם של הוועדה המתייחס לאותו מוסד וכן לגבי הדו"ח
הכללי.
תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד 10 -
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
**********
 512 /11דו"חות הוועדה להערכת איכות לימודי הנדסת מכונות
המל"ג מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני הערכת איכות והבטחתה מישיבתה ביום 11.01.09
בעניין דוחות הוועדה להערכת איכות לימודי הנדסת מכונות ומחליטה כדלקמן:
 .1להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בהנדסת מכונות בראשותו של פרופ' ויליאם וופפר על
עבודתה הרבה והמקצועית.
 .2לאמץ את הדוחות המסכמים של הוועדה )הדוח הכללי והדוחות הפרטניים( ,ולהודות למוסדות על
תגובותיהם לדוחות.
 .3לפרסם את דוחות ההערכה בהנדסת מכונות באתר האינטרנט של המל"ג.
 .4לבקש מכל אחד מהמוסדות להגיש בעוד כשנתיים )עד סוף הסמסטר הראשון של שנה"ל תשע"א(
דוח ביניים מפורט ביחס ליישום ההמלצות המופיעות בדוח המסכם של הוועדה המתייחס לאותו
מוסד וכן לגבי הדו"ח הכללי.
U

U

U

הערה :מתוך הדו"חות עולות מספר הערות כלליות חוצות תחומים .ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה תגיש
למל"ג מסמך בעניין.
U

U

תוצאות ההצבעה במועצה:
בעד 7 -
נגד  -אין
נמנע 1 -
U

