
(Joint Programs)תכניות משותפות 

TAM on Join Degree Programs
ג"מזכיר מל, ל לעניינים אקדמיים"סמנכ–מיכל נוימן 

4.9.2019



(אירופה)מידע כללי 

תכניות משותפות באירופה   3,000-למעלה מ

  מרביתן ברמת התואר השני

ס  "מנע, כלכלה, מדעי הטבע, הנדסה: מרביתן בתחומים

.ומשפטים

מספר סוגים של תארים :

;(dual)תואר כפול ; (multiple)נפרד /תואר מרובה; (joint)תואר משותף 

Double degree ;ועוד



ומה קורה אצלנו

 ביותר של תכניות משותפותמצומצםמספר

 של תכניות לחילופי סטודנטיםגדולמספר

ג  "מל-ת"בתכנית הרב שנתית הנוכחית מדיניות ות

עידוד בינלאומיותל

הקלה ברגולציה  –ג "מל-ת"מדיניות כללית של ות

העברת יתר אחריותיות למוסדות  תוך 



אתגרים

חישוב קרדיט, סגל, שפה, קוריקולום:התאמת תכניות,
Record of Studies ,Diploma Supplement

מוסדות ממדינות עם שיטות רגולציה  :בעיית רגולציה

שונות

שהיית הסטודנטים הזרים ומתן מערך תמיכה :עלויות

וליווי

ג מאפשרת הגשת תכניות משותפות  "מל:בירוקרטיה

,  אבל הקריטריונים והתהליך לאישור הבקשות נוקשים

מורכבים ואורכים זמן רב  



ג בנושא תכניות משותפות  "החלטות מל
(בין שני מוסדות)

מחייבת . מורכבת–5.3.2013-החלטה ראשונה •

ג"ת ומל"תמיד קבלת אישור ות

מקלה באופן  –13.11.2018–החלטה שנייה •

מוסדות  . נקבע מתווה שיש לעמוד בו–משמעותי 

-ת"עם אוטונומיה לתואר שני לא צריכים אישור ות

(בהלימה עם התנאים שנקבעו באוטונומיה)ג "מל



13.11.2018–ג "עקרונות החלטת מל

:הגדרות

ומלאהאמיתיתשותפות –" תכנית משותפת"1.

–" תואר משותף"2.

תעודה אחת משותפת עליה יצוינו שני המוסדות-

אפשרות להענקת תעודות נפרדות-

ציון המיקום הגיאוגרפי על גבי התעודה-



המשך–ג "עקרונות החלטת מל

:תנאי סף

מוכר בארץ האם–ל "המוסד בחו1.

למוסד הישראלי הסמכה קבועה בתואר המבוקש2.

הסכם/נדרש הסדר3.

כל מוסד ייתן חלק משמעותי בתכנית4.

זהות ברמה האקדמית של התכנית הרגילה5.

לא פחות מהתכנית הרגילה–תנאי הקבלה 6.

לפחות סמסטר אחד בכל אחד מהמוסדות7.



המשך–ג "עקרונות החלטת מל

:המשך-תנאי סף 

בדיקה מורכבת יותר–תכניות עם הכשרה מעשית 9.

תכנית פתוחה לכל הסטודנטים הישראלים  10.

הבטחת אי פגיעה בתכניות לסטודנטים ישראלים11.

מנגנונים אקדמיים משותפים למוסדות כולל ועדת 12.

היגוי משותפת ומינוי ראש תכנית

הסכם/פ באמצעות הסדר"שת13.



המשך–ג "עקרונות החלטת מל

:נושאים נוספים

  במקרים חריגים ומנומקים ניתן להגיש בקשה שאינה

עומדת בהכרח בכל התנאים

  מוסדות להם אוטונומיה לתואר שני רשאים לפתוח

תארים משותפים בהתאם לעקרונות שנקבעו ללא צורך  

ורק לדווח על פתיחתם, ג"באישור מל

בדיקות, פיקוח, תקיים מעת לעת בקרהג"המל



המשך–ג "עקרונות החלטת מל

:פרוצדורה להגשת בקשות ואישורן

  פנייה מהנהלת המוסד בה פירוט העמידה בתנאים

הסגל  , לרבות פירוט הקוריקולום, בצירוף אסמכתאות

טיוטות , (בחלק הישראלי ובחלק שאינו ישראלי)

.ועוד, שפת ההוראה, התקשרות כולל הסדרים כספיים

  פירוט ההבדלים מול התכנית הרגילה ככל שקיימים

ג"המלבדיקות של , פיקוח, מעת לעת בקרה

!מתחייבים למתן קדימות לטיפול בתכניות המשותפות



!תודה על ההקשבה ובהצלחה


