האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

כ"א כסלו תשע"ז
 21דצמבר2016 ,

לכבוד
ועדת משנה תחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאמנות
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בי"ב בטבת ,תשע"ז ()10.1.2017
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי י"ב בטבת תשע"ז ( ,)10.1.2017בשעה 11:30
בחדר הישיבות הקטן (תמר)  ,קומה ב' ,בבניין המועצה.
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום – 15.11.16 ,27.9.16מצ"ב.
 .3המלצה על אי הארכת ההסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.A.בחברה ואמנויות למכללה האקדמית
חברה ואמנויות – המשך דיון ; (מסמך מס'  – 9270מצ"ב) ..מוזמנים לדיון חברי הוועדה הבודקת לשעה
( ; 12:15יתקיים דיון משותף עם ועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנות).
 .4הסמכות(/קבועות/זמניות/הארכת הסמכות)
 .4.1המלצה על מתן הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים (עד ינואר  )2020למכללה האקדמית בית ברל
להעניק תואר שני ( )M.Ed.בהוראה ולמידה-שפות – דוח הוועדה( ;.מסמך מס'  – 9035מצ"ב) יעלה
באותו היום למליאה.
 .4.2המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני ( )M.Ed.בחינוך
מדעי – דוח הוועדה; (מסמך מס'  – 9043מצ"ב).
 .4.3המלצה על הסמכה זמנית ראשונה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני ( )M.A.A.Tבטיפול
באמצעות אמנויות  -אמנות חזותית וזאת עד לסוף שנה"ל תשע"ט – דוח הוועדה; (מסמך מס' – 9037
מצ"ב) .עולה באותו היום למליאה.
 .4.4המלצה על הסמכה לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ) )B.Sc.במדעי הרוח הדיגיטליים –במסגרת
הקרן לקידום מדעי הרוח (יד הנדיב וות"ת); (מסמך מס'  – 9051מצ"ב).
 .4.5המלצה על הסמכה לאוניברסיטת תל-אביב להעניק תואר ( )B.A.בהיסטוריה סביבתית –במסגרת
הקרן לקידום מדעי הרוח (יד הנדיב וות"ת); (מסמך מס'  – 9052מצ"ב).
 .5הרכבי ועדות
 .5.1בקשת אוניברסיטת בר אילן לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.בלימודי מידע במתכונת חד
חוגית (במקום מתכונת ראשי/משני)  -אישור סוקר; (מסמך מס'  – 9038מצ"ב) .עולה באותו היום
למליאה
 .6שונות.
 .6.1המלצה לאפשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תכנית לימודים לתואר שני
( )M.A.A.Tבטיפול באמצעות אמנויות -ביבליותרפיה למטפלים בפועל -חוות דעת סוקר; (מסמך מס'
 – 9039מצ"ב) .עולה באותו היום למליאה.
 .6.2המלצה לאפשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תכנית לימודים לתואר שני
( )M.A.A.Tבטיפול באמצעות אמנויות -טיפול בתנועה ומחול למטפלים בפועל  -חוות דעת סוקרת;
(מסמך מס'  – 9040מצ"ב) .עולה באותו היום למליאה.
 .6.3המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים במתכונת חד חוגית (במקום מתכונת ראשי/משני) לתואר
ראשון ) (B.A.במנהיגות וניהול מערכות חינוך באוניברסיטת בר אילן -חוות דעת סוקרת; (מסמך מס'
 – 9041מצ"ב) .עולה באותו היום למליאה.
 .6.4דיווח  -תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.בתקשורת במתכונת דו חוגית למסלול
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העל-יסודי (ז'-ט') המתקיימת במכללה האקדמית לחינוך גורדון – חוות דעת סוקר; (מסמך מס'
9215א– מצ"ב).
 .6.5בקשת אוניברסיטת בר אילן לקיים לימודי תעודת הוראה בחינוך מיוחד (לצורך הסדרת מתכונת
הלימודים בתכנית לתואר ראשון בחינוך מיוחד אותה דרשנו מהאוניברסיטה בהמשך להחלטת
המל"ג בנושא הגדרת סוגי תכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת לימודים חד-חוגית -
החלטת מועצה מיום  – )10.6.2014המשך דיון (מסמך מס'  – 9265מצ"ב).
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בתיה הקלמן
ממונה תחום רוח וחברה באגף האקדמי
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