
 

 

 

 עליונההמועצה האקדמית ה

 

 :ליכלא. 

הנה הגוף האקדמי העליון של המכללה. הרכבה הפרסונאלי של המועצה  המועצה האקדמית העליונה

יקבע על ידי נשיא המכללה בהתייעצות עם ראש המינהל האקדמי, יו"ר ועדת העליונה האקדמית 

 המינויים וכן עם בעלי תפקידים אקדמיים בכירים נוספים במכללה.

ים למועצה להשכלה גבוהה על הרכב המועצה האקדמית המכללה תדווח בראשית כל שנת לימוד

 , על פעילותה בשנה הקודמת ועל כל שינוי בהרכבה.עליונה ה

בעניינים בעלי השלכות כספיות, לרבות בנושאים של תקנים ותנאי העסקה של סגל אקדמי כפופות 

ם חבר לאישור נשיא המכללה, הועד המנהל ובעת הצורך ג עליונההחלטות המועצה האקדמית ה

לשוב ולדון בהחלטות שאינן  העליונההנאמנים. הועד המנהל רשאי לבקש מהמועצה האקדמית 

 תואמות את מדיניות המכללה. בכל מקרה לא יקבל גוף זה החלטות בנושאים אקדמיים.

 העליונהתפקידי המועצה האקדמית  ב.

 באים:, בין היתר, בנושאים העליונהבמסגרת תפקידיה תעסוק המועצה האקדמית ה

הכנת תוכנית לפיתוח אקדמי של המכללה, לרבות המלצות לפתיחה וסגירה של תוכניות  .1

 ועד המנהל ובעת הצורך לחבר הנאמנים.וומתן המלצות לנשיא המכללה, ל

 אישור אקדמי של תוכניות לימודים, בכפוף לכללי המועצה להשכלה גבוהה.  .2

קביעת תנאי הקבלה של סטודנטים לתוכניות חדשות למכללה, תנאי מעבר, תנאי הפסקת  .3

 לימודים ותנאי סיום, ומשך הלימודים המינימאלי והמקסימאלי לכל תוכנית חדשה.

 קביעת כללים לפיקוח על רמת ההוראה ועל סדרי הבחינות. .4

 שכלה גבוהה.קביעת כלים למתן תעודות ותארים, בכפוף לאישור המועצה לה .5

 קביעת תקנון אתיקה של חברי הסגל האקדמי במכללה ותקנון משמעת של הסטודנטים. .6

בהתבסס על  –קביעת תקנון המינויים והכללים להעלאות בדרגה של הסגל האקדמי  .7

קריטריונים וכללים שתציע ועדת המינויים של המכללה בכפוף לעקרונות שהותוו על ידי 

 . המועצה להשכלה גבוהה

 בחירת ועדת המינויים המוסדית. .8 

 
אישור החלטות ועדת מינויים המוסדית באשר למינויים שבסמכותה ואישור התיקים המועברים  .9

 לוועדות המינויים העליונה של המועצה להשכלה גבוהה למינוי פרופסורים.

 

תוכל לדון ולהחליט בנושאים אקדמיים נוספים לפי צרכי המכללה  עליונההמועצה האקדמית ה .11

 כל עוד הם עומדים בהנחיות המועצה להשכלה גבוהה וכלליה, בכפוף לסעיף א לעיל. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 עליונההדרכי עבודת המועצה האקדמית  ג. 

 פעמים בשנה. משלוש תתכנס באופן סדיר ולא פחות  העליונ.    המועצה האקדמית ה1  

 .עליונהה.    ייקבע קוורום לקיום ישיבות המועצה האקדמית 2  

 .עליונהה.    יירשם פרוטוקול של החלטות המועצה האקדמית 3  

 הוק, ולהאציל להן -תוכל להקים ועדות קבע וועדות  אד עליונה.     המועצה  האקדמית  ה4 

 פעולותיהן.          

 העליונהדמית הרכב המועצה האק ד. 

צריך שיתאפשר לה לעמוד בהגדרות ובתפקידים המנויים  עליונההרכב המועצה האקדמית ה 

 ב' לעיל. על כן: -בסעיפים א' ו

 יעמוד נשיא המכללה. עליונהבראש  המועצה האקדמית ה .1

פרופסורים היכולים להיות מן  2/3תורכב מלפחות  עליונההמועצה האקדמית ה .2

המוסד עצמו וממוסדות אחרים להשכלה גבוהה, כולל פרופסורים אמריטי. לפחות 

מחצית הפרופסורים יהיו פרופסורים מן המניין. ניתן לצרף למועצה האקדמית 

אקדמיים  אמנים ויוצרים מהשורה הראשונה, שאינם בהכרח בעלי תארים

מתקדמים, כאשר מספרם של המורים הבכירים בדרגת פרופסור מן המניין יהווה 

 .עליונהמחברי המועצה האקדמית ה 1/3לפחות 

יכהנו בתוקף תפקידם בעלי תפקידים בכירים )כגון  עליונהבמועצה האקדמית ה .3

 המועסקים במכללה בהיקף של לפחות חצי –כולם או חלקם  –ראשי בי"ס/חוגים( 

 משרה.

ייבחרו שני נציגים של הסגל: נציג אחד של המרצים  עליונהלמועצה האקדמית ה .4

ונציג אחד של המרצים הבכירים. נציגים אלה יהיו בעלי תואר שלישי המועסקים 

במכללה בהיקף של לפחות חצי משרה, כאשר מקום עבודתם העיקרי הינו במכללה 

גוד עניינים. המרצים והמרצים ואין להם תפקיד שעלול להעמידם במצב של ני

 .עליונהההבכירים יבחרו את נציגיהם למועצה האקדמית 

הבאים מחוץ למכללה יבואו ממגוון מוסדות  עליונהחברי המועצה האקדמית ה .5

 וממגוון תחומים )ולא בהכרח מהתחומים בהם עוסק המוסד(.

ות עליונות של יכול שיהיה חבר במועצות אקדמיעליונה חבר במועצה האקדמית ה .6

 לא יותר משתי מכללות אקדמיות בסך הכל.

 . 41ולא יעלה על  12 -לא יפחת מ עליונהמספר חברי המועצה האקדמית ה .7
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  חברי המועצה האקדמית העליונה

 

 

 פרופ' פרידלנדר ברטולד

 אשרנוי  –פרופ' אור 

 פרופ' בן אור מיכאל

 פרופ' בן דוד אביבית

 פרופ' ברמן מיכאל

 פרופ' ברקובייה מישל

 נורי דליה - פרופ' גבריאלי

 אריאלהשאג  –פרופ' גורדון 

 ניסים גרתיפרופ' 

 אליק הוניגמןפרופ' 

 פרופ' וייסמן צ'רלס

 פרופ' ווקסמן חיים

 פרופ' חת אילן

 פרופ' יצחקי שלמה

 פרופ' כאנר עודד

 פרופ' כספי דני

 פרופ' לב עובדיה

 פרופ' משולם רפי

 פרופ' נאור אריה

 פרופ' עדן יורם

 פרופ' פלג דוד

 פרופ' פרוסט יוסי

 פרופ' קוזלו קני

 רופ' קן משהפ

 שחר הוד פרופ'

 פרופ' שנער דב

 

 

 

 

 ד"ר קופרסמיט ג'ודי

 ד"ר ביברמן יורם

 ד"ר מילגרום צחי

 דר" מלכסון שרה

 ד"ר שרף גאולה

 ד"ר קרסנטי סולאנג'

 גברת שחר דינה

 הסגלנציגת  –ד"ר ברנהולץ איילת 

 הסטודנטיםנציגת  –שיר חסון 

 המועצהמרכזת  –דפנה נוריאל 

 


