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 י"ח תמוז תשע"ט
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 :לכבוד

 פרופ' עדי שטרן, נשיא
 מר ארז גביש, ראש המחלקה

 בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב
 

 שלום רב,
 תקשורת חזותיתלימודי בתחום להערכת איכות  הבינלאומית דוחות הוועדההחלטת מל"ג על  הנדון:

 
 ותהבא ותגבוהה את ההחלטקיבלה המועצה להשכלה  ,16.07.2019ביום  שיבתהברצוני להביא לידיעתכם כי בי

 בישראל: תקשורת חזותיתתחום להערכת איכות הבינלאומית המלצות הוועדה  בנושא
 

אקדמיה  -בצלאלב תקשורת חזותיתתחום להלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הערכת איכות 
 :* לאמנות ועיצוב ירושלים

ית בראשותה של פרופ' ננסי סקולוס על עבודתה המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומ .1

 היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות  אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים -המועצה מודה לבצלאל .2

 שנקט ליישומן.

 הנהי במוסד המחלקה לתקשורת חזותיתרושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית ציינה כי המועצה  .3

 מהמובילות בתחומה בארץ. 

המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ובדגש על  .4

 ההמלצות בדבר שיפור איכות ההוראה והלמידה של תכנית הלימודים: 

 מיפוי והגדרת תוצרי למידה והוראה מפורטים לאורך כל תכנית הלימודים  .א

הערכות בכתב לצד  ת עבודת הסטודנט כולל מתןהערכעקביים לנים קריטריושל  הגדרה ותיעוד .ב

 הערכה מספרית.

 תמיכה וייעוץ לכל סטודנט במהלך התקדמותו לאורך מסלול הלימודים.  .ג

 
 

תקשורת להלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הרוחבי של הוועדה הבינלאומית להערכת תחום 
 *: חזותית

על עבודתה ננסי סקולוס של פרופ'  המודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשות המועצה להשכלה גבוהה .1
 היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.

הפוטנציאל התרבותי והאקדמי של הבינלאומית מה את התרשמותה החיובית של הוועדה רושמת לפני המועצה .2
 .התחום בארץ

הערכת איכות שוטפים ומוסדרים ברמה המועצה מאמצת את הערות והמלצות הוועדה לעידוד תהליכי  .3
 המוסדית והמחלקתית 

  המלצות הוועדה תועברנה לות"ת לדיון בנושאים שתחת אחריותה.  .4

 המלצות למוסדות: .5
 :קוראת למוסדות ליישם את כלל המלצות הוועדה הבינלאומית, בדגש על המועצה להשכלה גבוהה

  דיתתהליכי הערכה והבטחת איכות ברמה המוסבניית והפעלת ; 

 תוצרי למידה והוראה מפורטים לאורך כל תכנית הלימודים והגדרת מיפוי;  
 הסטודנט עבודת תהערכל עקבייםקריטריונים  של ותיעוד הגדרה;  

  והעיצוב היצירה בתחום והשפעתופיתוח תשתית מוסדית שתכשיר ותתמוך בהעצמת המחקר. 
 :מעקב אחר יישום ההחלטה .6



יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג, דיווח בדבר המעקב ויישום בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה, 
 .ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל

 אנו מודים לכם שוב על שיתוף הפעולה בעניין זה, 
 

 
 

 בברכה,

 
 גורדון-ענבל חזקאל                                                                                 

 גף להערכת איכות והבטחתה, מל"גמרכזת, הא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ה*נוסח החלטת המל"ג, טעון אישור
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 , סיו"ר מל"גפרופ' אדו פרלמן

 ד"ר ורדה בן שאול, סמנכ"ל להערכת איכות


