החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה האחת עשרה ישיבה מס' )52 (487
שהתקיימה בירושלים ביום י"ט בסיון ,תש"ע )(22.6.2010
U

U

החלטות
U

נושאים שמחייבים הצבעה של המליאה

 924 /11הסמכת מכללת סכנין  -מכללה אקדמית לחינוך ,להעניק תואר "בוגר בהוראה" )(B.Ed
במסלול היסודי )א-ו'( בהתמחות שפה וספרות ערבית חד-חוגי
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  1.6.2010ומחליטה כלהלן:
 . .1להסמיך לתקופה של שלוש שנים את מכללת סכנין – מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר
"בוגר בהוראה" ) (B.Edבשפה וספרות ערבית )חד-חוגי( למסלול היסודי )א'-ו'(.
 . .2לקראת תום תקופה זו לבקש את אותם המומחים לבדוק בשנית את התכנית ,למען לבחון את
השינויים וההתפתחויות שחלו בה.
**************
תוצאות ההצבעה:
 -12בעד
 -1לא השתתף
 – 1נגד
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
**************
 925 /11הסמכת המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר שני ) (M.Sc.ללא תזה במדעי המחשב
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום
 ,1.6.2010ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' עמירם יהודאי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 . .2לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר שני ) (M.Scללא
תזה במדעי המחשב .ההסמכה ניתנת לתקופה של שלוש שנים ,ולקראת תום התקופה וכתנאי
לחידוש ההסמכה תיבדק התכנית בשנית.
 . .3לפנות לוועדה שבדקה את התכנית לקראת שלב ההסמכה בבקשה לשמש כוועדה מלווה שתבחן
את התכנית לקראת שלב ההסמכה הקבועה.
 . .4לבקש מהוועדה המלווה לבחון ,בין היתר ,את הרמה האקדמית של הפרויקטים שמבצעים
הסטודנטים במסגרת התכנית.
 . .5לדרוש מהמכללה להגביל את אחוז הסטודנטים החריגים המתקבלים לתכנית ל 15%-בלבד
)במקום  25%כפי שמתבצע כיום(.
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**************
תוצאות ההצבעה:
 -14בעד
 – 1נגד
אין נמנעים
ההחלטה התקבלה
**************
U

U
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 926 /11הארכת ההסמכה )טכנית( של המכללה האקדמית להנדסה בירושלים ,להעניק תואר ראשון "בוגר
במדעים" ) (B.Sc.בהנדסת תוכנה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום
 1.6.2010ומחליטה כלהלן:
 .1להאריך את ההסמכה של המכללה להנדסה בירושלים להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת
תוכנה עד סוף שנה"ל תשע"א.
 .2הוועדה המלווה תמשיך בדיוניה לקראת ההסמכה הקבועה למכללה וזאת ,בעקבות הודעת
המכללה על העסקת רמ"ח בהיקף של  100%משרה בפועל -כבר בשנה הנוכחית.
**************
תוצאות ההצבעה:
 -15בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
**************
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 927 /11הארכת ההסמכה )טכנית( של שנקר -בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב  ,להעניק תואר ראשון "בוגר
במדעים" ) (B.Scבהנדסת אלקטרוניקה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום
 1.6.2010ומחליטה כלהלן:
להאריך את ההסמכה של שנקר ,בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת
אלקטרוניקה עד ליום .30.6.2011
**************
תוצאות ההצבעה:
 -15בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
**************
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 928 /11הארכה טכנית של ההכרה הזמנית בקריה האקדמית קרית אונו כמוסד להשכלה גבוהה
המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  22.6.2010בנושא שבנדון והיא מחליטה להאריך טכנית
את ההכרה בקריה האקדמית קריית אונו כמוסד להשכלה גבוהה עד סוף חודש יולי .2010
**************
תוצאות ההצבעה:
 -13בעד
אין מתנגדים
 – 2נמנעים
ההחלטה התקבלה
**************
 929 /11בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל הכרה שאינה מוגבלת בזמן כמוסד להשכלה גבוהה ומתן
הסמכה קבועה למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון ) (B.A.בכלכלה וניהול
המועצה להשכלה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ומחליטה
להעניק למכללה האקדמית אשקלון הכרה שאינה מוגבלת בזמן כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה
קבועה להעניק תואר ראשון ) (B.A.בכלכלה וניהול.
בהתאם להחלטת ות"ת מישיבתה ביום :2.6.2010
 . .1החלטת המל"ג תיכנס לתוקפה לאחר שהמכללה תרשום הערת אזהרה על השטח של  35הדונם
המשמשים אותה.
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 . .2המכללה תמשיך לפעול להשלמת הליך קבלת אישור שר הפנים להסכם חכירת המשנה ,בינה
לבין המכללה האזורית .מכל מקום ,אם תבקש המכללה לפעול גם בשטח של ה 31-דונם ,היא
תסדיר את זכויותיה גם בשטח זה ,מראש.
 . .3על פי מדיניות ות"ת/מל"ג המכללה תמשיך ותפעל להסדרת זכויותיה ישירות מהעירייה )ושלא
באמצעות המכללה האזורית(.
**************
תוצאות ההצבעה:
 -14בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
**************
 930 /11הארכה טכנית של הסמכת המכללה האקדמית תל חי להעניק תואר ראשון ) (B.A.בחינוך
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ומחליטה להאריך טכנית את ההסמכה של המכללה האקדמית תל חי עד סוף סוף דצמבר  ,2010כדי
לאפשר לוועדה לסיים עבודתה ולהגיש דו"ח מפורט.
**************
תוצאות ההצבעה:
 -14בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
**************
 931 /11הארכה טכנית של הסמכת המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון ) (B.Aבמינהל ומדיניות
ציבורית
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ומחליטה כלהלן:
על פי הנוהל שגובש במזכירות המל"ג ,תכניות לימודים הנמצאות בבדיקת היחידה להערכת איכות
ושהסמכתן עומדת לפוג – יש להאריך טכנית את ההסמכתן ,עד לקבלת ממצאי בדיקת היחידה
להערכת איכות.
בהתאם לכך ,מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה
האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון במינהל ומדיניות ציבורית עד סוף יוני .2011
**************
תוצאות ההצבעה:
 -14בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
**************
 932 /11בקשת המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון להכיר בתואר השני ) (M.Aבפסיכולוגיה )עם וללא
תיזה( ,בהמשך להסמכה שניתנה לו על ידי מל"ג יו"ש
 . .1המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני מוסדות שאינם
אוניברסיטאות ורישוי שלוחות חו"ל מיום  , 1.6.10ומחליטה להכיר בתואר השני ) (M.A.עם
וללא תזה בפסיכולוגיה של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ,בהמשך להסמכה שניתנה
לו על ידי מל"ג יו"ש ,וזאת בהתאם לסמכותה לפי סעיף 28א' לחוק המועצה להשכלה גבוהה,
תשי"ח.1958-
 .2ההכרה בתואר תינתן בשלב זה למשך שנתיים )מיום ההחלטה( והמשכה יותנה ב:
א .בדיקה וקבלת חוות דעת הוועדה המקצועית לגבי המבחנים )כולל תשובות הסטודנטים(,
העבודות והתזות של הסטודנטים בתוכנית.
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ב .הוספה של ) 1/2-1משרות( חבר סגל לחוג במסלול מחקרי שענינו האקדמי ומומחיותו הוא
פסיכולוגיה שיקומית.
**************
תוצאות ההצבעה:
 -12בעד
 – 1מתנגד
 - 2נמנעים
ההחלטה התקבלה
**************
 933 /11הארכת ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני ללא תיזה
במשפטים )(LL.M
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  ,1.6.2010ומחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחים על חוות הדעת שהגישו בעניין.
 .2בהתבסס על חוות דעת המומחים ,להעניק הסמכה קבועה למסלול האקדמי של המכללה למינהל
להעניק תואר שני ) (LL.Mבמשפטים ,במסלול הכללי.
 .3בהתאם להצהרת המכללה לפיה תכנית הלימודים אינה כוללת מסלולי התמחות ,על המכללה
להימנע מציון קיומם של מסלולי התמחות בפרסומיה ,על גבי התעודה המוענקת לבוגרים או על
גבי גיליון הציונים.
**************
תוצאות ההצבעה:
 -13בעד
אין מתנגדים
 – 1נמנע
 -1לא השתתף
ההחלטה התקבלה
**************
 934 /11אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.בלימודי ארץ ישראל של
המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  22.06.2010ומחליטה כלהלן:
 . .1להודות לוועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' עמוס קלונר על עבודתה עד כה ועל ההמלצה
שהגישה לה.
 . .2לאמץ את המלצת הוועדה ולאשר למכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן לפרסם את דבר
פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון  B.Aבלימודי ארץ ישראל ולרשום אליה תלמידים.
 . .3לחייב את המכללה להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי
המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בלימודי
ארץ ישראל ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר
האקדמי הנ"ל.
 . .4על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
 . .5לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים
לבדיקתה לקראת שלב ההסמכה ,לרבות יישום המלצותיה של הוועדה ,כפי שמופיעות בהמלצות
הוועדה.
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 . .6הוועדה תונחה לבדוק בין היתר דיווח לגבי סעיף  5בתנאי הקבלה לתוכנית הלימודים לפיו
"סטודנטים שהתקבלו למכללה עם ציון אנגלית בפסיכומטרי הנמוך מ  134ידרשו ללמוד
קורסים ללמוד השפה האנגלית שיביא אותם לרמת הפטור ,כתנאי למעבר לשנה ב'".
 . .7על המכללה להקפיד כי סטודנטים המתקבלים לתוכנית הלימודים על תנאי וסטודנטים
המתקבלים כחריגים לא יהיו יותר מ  10%מכלל המועמדים בכל שנה.
 . .8מועמדים מעל גיל  30ללא בגרות יוכלו להתקבל לתוכנית בתנאי שייעמדו במכינה המיועדת להם
המתקיימת במכללה בציון של לא פחות מ  78ובלבד שיסיימו את המכינה לפחות חודש לפני
תחילת שנת הלימודים האקדמית.
 . .9המלצת המועצה להשכלה גבוהה מותנית בהמלצתה החיובית של ות"ת.
**************
תוצאות ההצבעה:
 -14בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
**************
 935 /11הארכה טכנית של תוקף הרישיון הזמני והמותנה של "פרויקט ישראל של מכון האומנויות"
)השלוחה בישראל של  ,Lesley Universityמארה"ב( לקיים תכנית לתואר M.A. in Expressive
 ,Therapies and Mental Health Counselingבנתניה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיוםמיום  1.6.10ומחליטה להאריך טכנית בשנה את תוקף הרישיון הזמני לתכנית
דהיינו עד ליום  . 22.6.2011המועצה רשמה לפניה את התחייבות המוסד כי תכנית הלימודים ,תנאי
הקבלה וכל התנאים הנלווים  ,זהים לפורמט שאושר וקיבל רישיון וכי לא השתנה דבר מאז מתן
הרישיון האחרון והתוכנית עומדת בתנאי חוק המל"ג.
**************
תוצאות ההצבעה:
 -15בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
**************
 936 /11הארכה טכנית של תוקף הרישיון של תוכנית הלימודים לתואר Master of Science in
 ,Managementבמרכז הלימוד בראשון לציון של "המכללה למנהל מיסודה של הסתדרות
הפקידים" השלוחה בישראל של  ,NYU-POLY Polytechnic Institute of NYUמארה"ב
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  1.6.10ומחליטה להאריך הארכה טכנית של תוקף הרישיון עד לסוף דצמבר
 .2010לפני תום מועד זה ,המועצה תשוב ותדון בחידוש רישיון המוסד בהתאם לדו"ח הבדיקה
שיוגש בפניה.
**************
תוצאות ההצבעה:
 -15בעד
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד
**************
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U

U

U
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U

U

U

U
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נושאים עקרוניים העולים מהדוחות הכלליים של הוועדות להערכת איכות
סיכום :יוקם צוות משותף למל"ג וות"ת שיגבש הצעות קונקרטיות ביחס לכל אחד מהנושאים העקרוניים
העולים מהדוחות הכלליים של הוועדות להערכת איכות ,בהתאם לפירוט שהופיע במסמך מס'  4162אשר
הוגש למועצה .המלצות הצוות המשותף יובאו לדיון במועצה.
U

U

U

אנגלית כשפת ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה
סיכום :הנושא הוצג בהרחבה ע"י פרופ' בתיה לאופר .בסיכום הדיון הוחלט לבקש את צוות מזכירות המל"ג
לפנות לכל המוסדות להשכלה גבוהה בבקשה לקבל מידע בסיסי אודות תכניות הלימודים בהן שפת ההוראה
הנה באנגלית ,המתקיימות במוסדות .את הדיון בנושא ,לאחר קבלת מיפוי של כל התכניות מסוג זה הקיימות
בארץ.
U

U

U

U

נוהל קבלת החלטות בכתב

 937 /11אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Aבמינהל מערכות
בריאות של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
מאמצת את המלצות וועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום
 ,1.6.2010ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יפה מכנס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 .2לאשר למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים
לתואר ראשון ) (B.Aמינהל מערכות בריאות ולרשום אליה תלמידים.
 .3תכנית הלימודים תתפרס על פני שישה סמסטרים שילמדו במשך שלוש שנים.
 .4תנאי הקבלה באנגלית יהיו בהתאם למקובל במוסדות להשכלה גבוהה ,דהיינו ,על סמך ציון
במבחן אמי"ר או אמיר"ם ,ולא על סמך מבחן מיון פנימי.
 .5לחייב את המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע למועמד כי המרכז ללימודים אקדמיים באור
יהודה אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר "בוגר" ) (B.A.במינהל מערכות בריאות וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר
"בוגר" ) (B.A.במינהל מערכות בריאות.
 .6לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התכנית ולקראת שלב ההסמכה ,תתכנס ועדת הבדיקה
לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת ,ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה
במכללה .הוועדה תבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בדו"ח המסכם.
U

U

U

 938 /11בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בניהול בינלאומי-מוקד סין
במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים )בקשה בשלב טיפול התחלתי(
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  ,1.6.2010ומחליטה כי מאחר שהבקשה אינה בשלה בשלב זה ,ניתן יהיה לדון
בה לאחר ובכפוף להחלטת המל"ג בדבר הארכת הסמכת המוסד להעניק תואר שני במינהל עסקים.
זאת לשם הצורך לביסוס התכנית הקיימת ,ובהתאם לתשומת הלב המיוחדת הניתנת לחיזוק
תכניות לימודים במינהל עסקים.
U

U

U

 939 /11בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בניהול ביו-רפואי במסגרת תכנית
הלימודים לתואר שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  ,1.6.2010ומחליטה כלהלן:
 .1להעביר את הבקשה לבדיקתו של מומחה.
 .2המומחה יתבקש לבדוק ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
א .היקפם הראוי של קורסי ההתמחות במסגרת תכנית הלימודים הקיימת.
U

U

6

U

7

ב .רמתם ואיכותם של התכנים החדשים.
 .3על המסלול האקדמי של המכללה למינהל להפסיק לאלתר לרשום סטודנטים להתמחות זו ,עד
ובכפוף לאישורה על ידי המל"ג.
 940 /11בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח התמחות בחינוך חברתי קהילתי במסגרת
תכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Aבחינוך
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות
ושלוחות מחו"ל מיום  ,1.6.2010ומחליטה להעביר את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור
יהודה לפתוח התמחות בחינוך חברתי קהילתי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Aבחינוך,
לבדיקת הוועדה המלווה את תכנית הלימודים לתואר ראשון ושני בחינוך המתקיימות במרכז.
U

U

U

 941 /11אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמקרא
למסלול העל יסודי במכללת גורדון
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  1.6.2010ומחליטה:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יאירה אמית ,על עבודתה עד כה.
 .2לאמץ את המלצת הוועדה על כל ממצאיה והמלצותיה ולאשר למכללה האקדמית לחינוך
גורדון לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית לימודים דו-חוגית לתואר "בוגר בהוראה" ),(B.Ed.
במקרא למסלול העל-יסודי )ז'-י'( ולרשום אליה תלמידים.
 .3לחייב את מכללת גורדון )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה,
לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי מכללת גורדון עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר
בהוראה" במקרא למסלול העל-יסודי ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל מכללת
גורדון הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" במקרא למסלול העל-יסודי .ב .אם המכללה לא
תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר במקרא למסלול העל-יסודי היא מתחייבת לקלוט את
הסטודנטים במסגרת התכניות להן יש הסמכה למכללה להעניק תואר ,למשל תכנית הלימודים
במקרא למסלול היסודי.
 .4בתום השנה הראשונה להפעלת התכנית ,לאחר הביקור במכללה ולקראת שלב ההסמכה,
תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת ,ותבחן את התפתחותה ואת
הפעלתה הלכה למעשה במכללה ,כמפורט בגוף ההמלצה ,ובמיוחד את האוריינטציה של לימודי
המקרא בכל הנוגע לאופן הלימוד שלהם ,להיקפם ורמתם ,מגוון התחומים המוצעים ללמד,
עדכניות התכנים ,רשימות הקריאה בקורסים השונים והספרייה.
 .5בתום השנה הרביעית להפעלת התכנית ,ולאחר שחברי הוועדה יעיינו במספר עבודות
סמינריוניות שנכתבו במסגרת התכנית ,תתכנס הוועדה לדון במתן ההסמכה הקבועה להעניק
את התואר בתכנית.
U

U

U

 942 /11אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Ed.בהוראה ולמידה של
מכללת אלקאסמי
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  1.6.10והיא מחליטה:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' נירה חטיבה על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד
כה.
 .2לאשר למכללת אלקאסמי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edבהוראה ולמידה ,לפרסמה
ולרשום אליה תלמידים.
 .3עד לתום שנת הלימודים הראשונה ,על המכללה להתייחס להערות הוועדה ,כפי שנמסרו לה
במכתב הוועדה מיום .2.5.10
 .4הוועדה המלווה תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר.
U

U
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 943 /11אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (.B.Edבמסלול
היסודי )א'-ו'( בהתמחות מדעים )דו חוגי( של סכנין – מכללה אקדמית לחינוך
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך
מיום  1.6.2010ומחליטה:
 .1לאשר למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית
לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edבמדעים )דו-חוגי( למסלול היסודי )א'-ו'(,
לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
 .2לקראת שלב ההסמכה להקים ועדה שתכלול מומחים מתחומי המדעים והחינוך
המדעי .הוועדה תבדוק בשנית את התכנית ,למען ניתן יהיה לבחון את השינויים
וההתפתחויות שחלו בה.
U

U

U

 944 /11אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Edבחינוך לשוני )ערבית-
עברית( של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות
לחינוך ,ומחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ששון סומך על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
 .2לאשר למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית
לימודים לקראת תואר שני ) (M.Edבחינוך לשוני )ערבית-עברית( ,לרשום אליה
תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
 .3עד לשלב ההסמכה ,המכללה תצטרך להראות כיצד הפעלת התכנית מבצעת הלכה
למעשה את כל המצוין בדוח הוועדה ואת השינויים שנדרשה המכללה לבצע בתכנית
לאורך תהליך עבודת הוועדה עד כה.
U

U

U

 945 /11אישור סוקרים לבחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות והבטחתה בהנדסת חשמל
ואלקטרוניקה של אוניברסיטת בר-אילן
להלן צוות הסוקרים שאושר:
 . .1פרופ' אורי שקד -הפקולטה להנדסה -הנדסת חשמל-מערכות ,אוניברסיטת תל אביב.
 . .2פרופ' גדי אייזנשטיין-הפקולטה להנדסת חשמל ,הטכניון.
 . .3פרופ' דב ווליך -הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
U

U

U

 946 /11אישור הרכב הועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה ,אורט בראודה לקבל
הסמכה להעניק תואר ראשון  B.Sc.במתמטיקה שימושית
המל"ג אשרה את ההרכב הבא להלן הרכב הוועדה שאושר:
 . .1פרופ' אמיר אורבוך ,הפקולטה למדעים מדויקים ,אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר הוועדה
 . .2פרופ' עלי מרצבך ,הפקולטה למתמטיקה ,אוניברסיטת בר-אילן.
 . .3פרופ' משה גולברג – הפקולטה למתמטיקה -טכניון.
 . .4מרב שרווינטר -מרכזת הוועדה.
U

U

U

U

 947 /11העברת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ,לפתוח תכנית לימודים לתואר שני )(M.Sc
ללא תזה בהנדסת תוכנה לבדיקתה של ועדה מקצועית ואישור הרכב הוועדה
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום
 ,1.6.2010ומחליטה כלהלן:
 . .1להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ,לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ) (M.Scללא תזה ,בהנדסת תוכנה.
 . .2הרכב הוועדה שאושר:
U

U
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פרופ' הוגו גוטרמן ,הנדסת מחשבים וחשמל ,אוניברסיטת בן גוריון  -יו"ר.
פרופ' סמיון ליצין ,הנדסת חשמל ומערכות ,אוניברסיטת תל אביב.
פרופ' אמנון מייזלס ,הנדסת מחשבים וחשמל ,אוניברסיטת בן-גוריון.
ד"ר אריאל לוצאטו ,נציג מהתעשייה ,מוטורולה.
גב' אפרת צדקה – רכזת הוועדה.

 948 /11דיווח אחוה – המכללה האקדמית לחינוך אודות עמידת תכנית ההכשרה להוראה במסלול היסודי
בהחלטת המועצה בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה
 . .1המועצה רושמת לפניה את דבר דיווח אחוה  -המכללה האקדמית לחינוך ומאשרת למכללה
להפעיל החל מעתה ,ולא יאוחר מתום תקופת המעבר )אוקטובר  ,(2010את המסלול היסודי,
בהתמחויות הבאות בהתאם למתווים המנחים :היסטוריה ,לשון עברית ,ספרות ,מתמטיקה,
טבע.
 . .2בהמשך להחלטת המתווים ,להסמיך את מכללת אחוה ,להעניק תואר "בוגר בהוראה" B.Ed.
במסלול היסודי )א'-ו'( ולא כפי שהיה עד כה במסלול היסודי )ג'-ו'(.
 . .3להסמיך את מכללת אחוה להעניק תואר "בוגר בהוראה"  B.Ed.במסלול היסודי 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.
 . .4לאשר את הפעלת תכניות הלימודים לאקדמאים )לימודי תעודת הוראה( ,לפי המתווים ,במסלול
היסודי 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:
 .1המכללה מתחייבת לעמוד בכל התנאים הנדרשים במתווים החדשים בנוגע להתאמת לימודי
ההכשרה להוראה במסלול הגילאי לאקדמאים במתכונות ייחודיות )סעיף  11בהחלטת
המל"ג בנושא המתווים(.
 .2המכללה מתחייבת לקיים את תנאי הקבלה של אקדמאים לתכנית כמפורט להלן:
א .ממוצע ציונים מינימלי בלימודי התואר הראשון —  75בדרך כלל; במדעי הטבע,
במדעי החיים ובמדעים המדויקים — .70
ב .הלומדים סיימו לפחות שני שלישים מלימודי התואר הראשון בציון ממוצע של 75
לפחות.
ג .הלומדים ישלימו לימודים דיסציפלינאריים על פי המפורט בהחלטת המתווים ועדכוני
המל"ג בנושא.
ד .הלומדים ילמדו לפחות שנה אחת ,כך שמשך לימודיהם לתואר הראשון ולתעודת
הוראה לא יפחת מארבע שנים.
 .3הוועדה 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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 949 /11דיווח אודות המעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"חות הוועדה להערכת
הלימודים בפיזיותרפיה  -המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום
 23.3.2010בעניין דיווח המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בנושא שבנדון ,ומחליטה כלהלן:
א .להודות לפרופ' רותי דיקשטיין אשר בדקה את הדיווח שהגיש המרכז האוניברסיטאי אריאל
בשומרון בהתייחס לדו"ח הערכת לימודי הפיזיותרפיה במוסד.
ב .לרשום לפניה את המלצות המומחים ,לפיהן המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון יישם את
המלצות הוועדה להערכת איכות.
U
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U
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הרכבי ועדות שהונחו על שולחן המל"ג ב 22.6.10 -ולא היו בסדר היום

ועדה לבדיקת בקשת "מרכז רידמן ללימודים הוליסטיים" )בהקמה( לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה
גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.A.במדעי ההתנהגות
סיכום :המועצה מבקשת להביא את הנושא שבנדון לדיון בישיבתה הבאה ,תוך צירוף הבקשה במלואה.
U

U

U

U

ועדה לבדיקת בקשת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )(M.Dance

ללא תזה במחול
סיכום :המועצה מבקשת להביא את הנושא שבנדון לדיון בישיבתה הבאה ,תוך צירוף הבקשה במלואה .על
החומר לכלול פירוט באשר לקיומן של תכניות מקבילות לתואר שני ) (M.Danceבמחול ,בארץ ובעולם.
U
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 950 /11שינוי בהרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לקבל הסמכה
להעניק תואר שני ) (M.Edבחינוך לאמנות
לא היו הערות באשר לשינוי ההרכב הוועדה.
להלן הרכב הוועדה המעודכן:
 .. פרופ' זיוה מייזלש-עמישי – החוג לאמנות ,האוניברסיטה העברית – יו"ר
 .. פרופ' גילה בלס – החוג לתולדות האמנות – אוניברסיטת תל אביב
 .. פרופ' חיים פינקלשטיין – המחלקה לאמנויות – אוניברסיטת בן גוריון
 .. ד"ר חני עפרוני – המחלקה לאמנות ,מכללת אורנים
 .. גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה
U
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 951 /11עדכון הרכב הוועדה העקרונית אשר תפקידה לגבש אמות מידה אחידות לתואר שני בהבעה ויצירה
)טיפול באמצעות אומנויות(
המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום  22.6.2010החליטה להיענות לבקשת הועדה העקרונית
ולשנות את מעמדה של גב' ימימה גולדברג ממשקיפה לחברה בוועדה.
********************
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