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הנדון :חוות דעת בעניין תואר מאוניברסיטה Universidad Empresarial de Costa Rica
.1

נתבקשנו ליתן חוות בשאלה האם ניתן לשאת תואר שניתן מ Universidad Empresarial de Costa Rica
במדינת ישראל.

.2

במסגרת חוות הדעת ,נתייחס לסוגיות הבאות:



בחינת הוראות חוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח( 1958-להלן" :החוק")



בחינת הוראות הודעה מס' סה 15/של נציבות המדינה מיום א' באייר התשס"ה ( 10.5.2005להלן" :ההודעה")

הכללים להערכת תארים אקדמיים (ראשון ושני) שהוענקו ע"י מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל ואשר נלמדו בשיטת
"הלמידה מרחוק" ולתארים שלישיים זרים ,לצורכי דירוג שכר ,נקבעו בשנת  2005ע"י ועדה בין משרדית ,בראשותו
של פרופ' כץ ,ששימש בזמנו כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך .בקישור שלהלן מפורטים הכללים שנקבעו
בזמנו.
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DEDAB1B8-276A-4FF3-BAE402C7C407815C/26257/tariim_akadimaim.pdf

תארים זרים) ראשון או שני (שנלמדו בשיטת" הלמידה מרחוק ") לגבי מי שהחל לימודיו לאחר מועד פרסום
הודעה זו( 10.5.2005
 .1תואר כאמור בסעיף זה לא יוערך כשקול לתואר אקדמאי ישראלי אלא אם כן קבעה ועדת מומחים כי המוסד
המעניק את התואר מושא בקשת השקילות ערוך ומסוגל ללמד בשיטת הלמידה מרחוק ,תוך בדיקת
הפרמטרים המפורטים בכללי הערכה ,וכמו כן התמלאו יתר כללי ההערכה ובכלל זה:
א) תוכנית הלימודים ,לרבות שפת חומר הלימוד ,אינה בלעדית לתלמידים ישראלים ולא הוכנה במיוחד עבורם.
ב) הקשר בין התלמיד לבין מוסד הלימודים ,לאורך כל תקופת הלימודים ,נעשה באופן ישיר ובלתי אמצעי ,
וללא אנשי קשר ,מתווכים ,מתרגלים ,מתרגמים וכיוצ"ב ,למעט לעניין הרישום למוסד גרידא.
ג) התקיימה בחינה מסכמת בסיום הקורס לפחות ב - 80%מהקורסים לתואר ראשון ,וב  50%-מהקורסים
לתואר שני ,שעמדה בקריטריונים המפורטים בכללי ההערכה.

ד"ר רונית זץ &שגיא בנאו ( – )LLmמשרד עו"ד וגישור
סן מרטין  ,3ת.ד 668 .לוד7110602 ,
טלפון |08-9244220 :פקס | 072-3377320 :דוא"לOFFICE@ZATS.CO.IL:

שקילת תארים אקדמיים שלישיים ממוסדות אקדמיים זרים
א .שקילת תארים אקדמיים שלישיים ממוסדות אקדמיים זרים לגבי מי שהחל לימודיו לאחר מועד פרסום
הודעה זו 10.5.2005
 )1תואר כאמור בסעיף זה לא יוערך כשקול לתואר אקדמי ישראלי אלא אם עמד בכל כללי ההערכה ,ובכלל
זה ההוראות בענין תקופת הלימודים ,הגשת עבודת דוקטורט (לרבות תרגומה) ,מנחי ובוחני העבודה ,שפת
הלימודים ושפת העבודה וההוראות בענין מסלול ישיר לדוקטורט (לרבות מסלול שאינו בלעדי לתלמידים
ישראלים).
 )2במסגרת הליך השקילה ,כמפורט בכללי ההערכה ,תיבחן ,בין היתר ,עבודת הדוקטורט על-ידי ועדת
מומחים ,חברי סגל אקדמי מתחום עבודת הדוקטורט מושא הבקשה ,או תחום קרוב ככל האפשר .ועדת
המומחים תבחן את העבודה ותערוך ראיון אישי למבקש השקילות,במטרה להבטיח כי עבודת הדוקטורט
נעשתה על-ידי מגיש הבקשה בעצמו ,כי הוא מתמצא בה וכי עבודת הדוקטורט עומדת בסטנדרטים
הנדרשים במוסדות מוכרים המעניקים תואר שלישי ,ושקולה לעבודת דוקטורט מהתחום הרלוונטי
במוסדות ישראליים מוכרים.
עיון במסמכים המצורפים כנספח א' ונספח ב' לחוות דעת זו מעלה כי הגב' ציפי ויינברג ,הממונה על הערכת תארים
אקדמאים מחו"ל ,קובעת כי האוניברסיטה  Universidad Empresarial de Costa Ricaמוכרת על ידי משרד
החינוך כמוסמכת להעניק את התארים שלעיל.

סיכומו של דבר:
.3

בבחינת סוגיה זו הגענו למסקנות הבאות:
א .על פי הוראות החוק וההודעה ,הממונה על הערכת תארים היא הסמכות לקבוע האם ניתן לקבל הכרה
בתואר ממוסד זר ,בכפוף לתנאים שלעיל.
ב .לאור האישור שהוצג לפני ,נראה כי תואר המוענק על ידי האוניברסיטה Universidad Empresarial
 de Costa Ricaמוכר על ידי משרד החינוך וניתן לשאת את התואר שנתקבל מהאוניברסיטה גם
בישראל.

.4

נשמח לעמוד לרשותכם להבהרות נוספות ,אם תידרשנה ולניסוח.
בכבוד רב
_______ ___________
שגיא בנאו ,עו"ד
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