האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

כ"ג תשרי ,תש"פ
 22אוקטובר2019 ,

לכבוד
חברי המועצה להשכלה גבוהה
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת המועצה שתתקיים ביום שלישי י"ד בחשון תש"פ ()12.11.2019
הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה ,שתיערך ביום שלישי י"ד בחשון תש"פ ( ,)12.11.2019בשעה
 ,14:30באולם הישיבות הגדול קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43ירושלים.
סדר היום:
מידע
.1
 .1.1עדכונים מוות"ת
 .1.2עדכונים בנושאים משפטיים
 .1.3עדכונים בנושאים נוספים
אישור פרוטוקול מועצה מישיבתה מיום -24.9.2019מצ"ב
.2
כללי:
.3
 .3.1פתיחת שנה"ל תש"פ  -סקירת נתונים
 .3.2מינוי חברים לוות"ת
 .3.2.1מינוי פרופ' מונא מארון כחברה בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) לתקופת כהונה נוספת;
(מסמך מס'  – 10467מצ"ב)
 .3.2.2מינוי פרופ' שמגר בן אליהו כחבר בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת); (מסמך מס' – 10468
מצ"ב)
 .3.3מערכת דיגיטלית להגשת בקשות לפתיחת תכניות חדשות ודו"חות הערכת איכות.
 .3.4בקשת המכללה האקדמית תל חי והמכללה האקדמית לחינוך אוהלו להתאחד – עקרונות המיזוג;
(מסמך מס  – 10465מצ"ב)
 .3.5הצעה לעדכון גובה דמי אבטחה במסגרת הכללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות
להשכלה גבוהה המתוקצבים ואופן עדכונם וגבייתם; (מסמך מס'  – 10466מצ"ב)
 .3.6הארכה "טכנית" של הסמכה זמנית; (מסמך מס'  – 10469מצ"ב).
 .4ועדות משנה תחומיות
 .4.1המלצות ועדת משנה :לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .4.1.1המלצה על הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים (עד נובמבר  )2022למכללה האקדמית לחינוך
גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר שני ( )M.Edללא תזה בחינוך לאורח חיים
פעיל ובריא; (מסמך מס'  10461א'  -מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1.2המלצה על אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ( )M.A.ללא תזה בייעוץ חינוכי; (מסמך מס'  10402 :א' – מצ"ב)
 .4.2ועדת משנה :לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ,משפטים ותכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .4.2.1המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Aדו-חוגי בחשבונאות לאוניברסיטת אריאל;
(מסמך מס' 10425א' – מצ"ב מצ"ב); (עולה באותו יום מוועדת המשנה)
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.2.2המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ללא תזה ( ).M.Aביזמות וחדשנות טכנולוגית בינתחומית; (מסמך מס' 10439א' -
מצ"ב)
 .4.2.3המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי ולמכללה האקדמית גליל
מערבי (תכנית משותפת) לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ( ).M.Aבניהול וכלכלה;
(מסמך מס' 10426א'  -מצ"ב)
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שונות
 .4.2.4המלצה לאפשר המשך קיומה תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Aבמדעי ההתנהגות במסגרת
מח"ר (נשים) של המסלול האקדמי המכללה למנהל; (מסמך מס' 10440א'  -מצ"ב)
 .4.2.5בקשת אוניברסיטת בר אילן לשנות שם של תכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות
מהחלטות המל"ג; (מסמך מס' 10352א'  -מצ"ב)
 .4.2.6תכנית הלימודים לתואר ראשון רב תחומי של אוניברסיטת אריאל -הסדרת תכנית במסגרת
נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג; (מסמך מס'  10402 :א' – מצ"ב); (עולה באותו יום
מוועדת המשנה)
 .4.3המלצות ועדת משנה :לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ושלוחות מחו"ל:
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .4.3.1המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ( (B.Sc.במערכות מידע למכללה האקדמית ת"א-יפו;
(מסמך מס' 10407א'  -מצ"ב)
 .4.3.2המלצה על הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים (עד נובמבר  )2022להעניק תואר ראשון ((B.Sc.
במערכות מידע למכללה האקדמית אחוה; (מסמך מס' 10408א'  -מצ"ב)
שונות:
 .4.3.3המלצה לאפשר להמשיך לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תעשייה וניהול
בזמן חלקי בשנקר-הנדסה .עיצוב .אמנות; (מסמך מס' 10411א'  -מצ"ב)
 .4.3.4בקשת האוניברסיטה העברית לשינוי שם התכנית לתואר ראשון ( )B.Sc.מהנדסת חשמל
ומחשבים להנדסת חשמל ופיזיקה יישומית; (מסמך מס'  -10449מצ"ב); (עולה באותו יום
מוועדת המשנה)
נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג:
.4.3.5המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בתכניות הלימודים במדעי המחשב
וביולוגיה חישובית במתכונת חד חוגית ,במדעי הצמח בחקלאות במתכונת חד חוגית ,בפיזיקה-
כימיה במתכונת חד חוגית ,במדעי הכימיה והביולוגיה במתכונת חד חוגית ובפסיכולוגיה ומדעי
החיים במתכונת חד חוגית לאוניברסיטה העברית; (מסמך מס' 10390א' – מצ"ב)
.4.3.6המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בתכניות הלימודים במדעי המחשב במתכונת
דו חוגית ,במתמטיקה במתכונת דו חוגית ובמתמטיקה ומדעי המחשב במתכונת חד חוגית
לאוניברסיטת אריאל; (מסמך מס' 10388א – מצ"ב)
.4.3.7המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בתכניות הלימודים בכימיה של חומרים
במתכונת חד חוגית ובמתמטיקה שימושית במתכונת חד חוגית ותואר ראשון ( )B.Aבלימודי
מידע וטכנולוגיות אינטרנט במתכונת דו חוגית לאוניברסיטת בר אילן; (מסמך מס' 10390ג' –
מצ"ב)
 .5ועדות רוחביות
 .5.1ועדת משנה למדיניות אקדמית הכרה והסמכה
.5.1.1הארכת ההכרה של המכללה האקדמית לישראל; (מסמך מס' 10446-א' – מצ"ב); (עולה באותו
יום מוועדת המשנה)
 .6שונות
 .6.1עדכון הרכב ועדת הביקורת; (מסמך מס'  – 10447 -מצ"ב)

ב ב ר כ ה,
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה

להלן מועדי ישיבות המועצה לשנה"ל תש"פ ;17.3.2020 ;18.2.2020 ;14.1.2020 ;17.12.2019 :2019-2020
;15.9.2020 ;18.8.2020 ;21.7.2020 ;16.6.2020 ;12.5.2020 ;31.3.2020
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