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IQA

הערכת איכות  

פיילוט-פנים מוסדית

בחינת נושאים רוחביים  
מערכתיים

הערכת איכות אקדמית של 

תכניות לימודים



עדכון-תחומי לימוד שנבחנו

רכזת אחראית סטטוס מספר תכניות  
נבדקות

תחום לימוד

אלכס הערכת איכות עצמית 17 פסיכולוגיה ומדעי  
ההתנהגות

תמר הערכת איכות עצמית 17 הוראת המדעים

אלכס הערכת איכות עצמית 6 פיזיותרפיה

דניאלה הערכת איכות עצמית 11 סיעוד

מריה הערכת איכות עצמית 2 רוקחות

מריה מעקב אחר הערכת איכות חיצונית 1 וטרינריה



עדכון-תחומי לימוד שנבחנו

רכזת אחראית סטטוס מספר תכניות  
נבדקות

תחום לימוד

תמר סיום ביקורי הוועדה
כתיבת דוחות

12 הוראת לשון עברית

מריה סיום ביקורי הוועדה
כתיבת דוחות

9 פיסיקה

תמר איכותש"בועמדיון בדוחות  7 הוראת שפה וספרות 
ערבית

ענבל ג"במלדיון בדוחות הוועדה  4 תקשורת חזותית

תמר ג"במלקבלת החלטות 
העברה למוסדות

19 הוראת האנגלית
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עדכון-נושאים רוחביים מערכתיים

קידום ושיפור איכות  
ההוראה והלמידה

לימודי אנגלית למטרות  
אקדמיות ובינלאומיות

התאמה ועמידה  
בסטנדרטים בינלאומיים  

)רפואה(לצורכי רישוי 

"לימודי העשרה"

הנחיות והגשה מקוונים
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מודל משולב

EQA
External Quality Assurance

IQA
Internal Quality Assurance

באחריות המוסדות
הקמת מנגנון פנים מוסדי האחראי•

להבטחת האיכות האקדמית
ביצוע תהליכי הערכת איכות פנים•

מוסדיים
הערכת איכות באמצעות ועדות•

בינלאומיות

ג"המלבאחריות 
הערכת הפעילות המוסדית בהבטחת•

האיכות הפנימית
בדיקה באמצעות ועדה בינלאומית  •
התבססות על סטנדרטים אירופאים•

מקובלים
הערכות תחומיות ורוחביות בהתאם•

לצורך

הערכות תחומיות בהתאם לצורך



IQA-הקמת מנגנוני הבטחת איכות פנים מוסדיים

הערכה עצמית של תכניות הלימודים בהתאם  
ג"למללהחלטת המוסד והדיווח 

הערכת תכניות לימודים באמצעות ועדת מומחים

י הנהלת  המוסד והמחלקה"יישום המלצות הוועדה ומעקב ע
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EQAR
The European Quality Assurance 

Register for Higher Education

מאגר אירופאי של גופי
הערכת איכות



?מה זה אומר 

הערכת איכות חיצונית לגופי הערכת איכות ואקרדיטציה  .
EQARג             מוסדות"מל

  התבססות על סטנדרטים והנחיות של הארגונים האקדמיים
).ESG(האירופאים 

 מידע ברור ואמין לציבור ולמערכת האקדמית לגבי גופי
.הערכת איכות והבטחתה

מבוסס אינטרנט ונגיש באופן חופשי. 



1. European Association for Quality Assurance
in Higher Education (ENQA) 

2. European Students Union (ESU) 

3. European University Association (EUA) 

4. European Association of  Institutions
in Higher Education (EURASHE) 



ג"המלי "שיפור האיכות של פעילות הערכת איכות ואקרדיטציה ע.

ג בתחום הערכת איכות ואקרדיטציה"הכרה בינלאומית בפעילות מל.

 ולמוסדות להשכלה גבוהה בישראלג"למל" תו תקן"הקניית.

קידום מעמדה הבינלאומי של ישראל.

הגברת החשיפה של ההשכלה הגבוהה בישראל למערכות אירופאיות.

 כגורם מעורב ומשפיע במערכת ההשכלה הגבוהה באירופהג"המלמיצוב.

?למה זה טוב



Tia Loukkola

▷ Director for the Institutional Development unit, which encompasses various activities with particular focus 
on providing services and supporting EUA’s members: Institutional Evaluation Programme (IEP), EUA 
Solutions, EUA’s Annual Conference and the most recent addition, EUA's Learning and Teaching activities. 
Tia and her unit also are in charge of EUA’s quality assurance and rankings activities, which include 
organising the European Quality Assurance Forum and carrying out projects in the field of QA and 
representing EUA in various European level higher education and quality assurance policy discussions, 
including the E4 Group cooperation and Bologna Follow-up Group working groups.

▷ Before joining EUA in April 2008 she worked at the University of Turku for ten years in various capacities 
both in faculty and central administration. Most of her work was related to study and international affairs of 
the university, while she also gained experience in budgeting and human resources. Before moving to EUA, 
she worked as Planning Officer on strategic management and as Quality Manager of the University.

▷ Tia Loukkola holds a Master’s degree in French language and culture with minors in journalism, Spanish 
language and culture, and comparative literature from the University of Turku.
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