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האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום כ"א בשבט תשע"ח ( ) 6.2.2018
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום כ"א בשבט תשע"ח (  ,) 6.2.2018בשעה  11:00בחדר
הישיבות תמר  ,קומה א' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,רח' ז'בוטינסקי  43בנין ג' ,ירושלים.
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  –26.12.2017מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות:
 .3.1המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Edללא תזה בהוראה ולמידה לאלקאסמי ,מכללה
אקדמית לחינוך – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס'  – 9766מצ"ב).
 .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1המלצה על מתן אישור אישור פרסום ורישום למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ( )M.Edללא תזה בחינוך מיוחד – חוות דעת סוקרות ; (מסמך מס'
 – 9767מצ"ב).
 .4.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון
( )B.A.במוזיקה במתכונת דו חוגית – דוח ועדה; (מסמך מס'  – 9747מצ"ב); עולה באותו יום למל"ג
 .5הרכבי ועדות/סוקרים/ועדות בדיקה
 .5.1אישור הרכב ועדה לבדיקת הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית גורדון לחינוך להעניק תואר
"בוגר בהוראה" ( )B.Edדו-חוגי בתקשורת במסלול העל-יסודי; (מסמך  – 9748מצ"ב) ; עולה באותו
יום למל"ג
 .5.2אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב – אפקה וסמינר הקיבוצים
לפתוח תכנית לימודים משותפת לתואר ראשון ( )B.Ed.Tech.בהוראת הטכנולוגיה ; (מסמך מס'
 – 9479מצ"ב); עולה באותו יום למל"ג
 .5.3אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת שנקר  -בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ללא תזה ( )M.Des.במשחקים דיגיטליים -המשך דיון (מסמך מספר  – 9676מצ"ב)
 .5.4אישור הרכב וועדה לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי
 .Ph.Dבתחום הקומפוזיציה בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים; (מסמך מס' – 9780
מצ"ב)
 .6שונות.
 .6.1פתיחת תכניות ייחודיות ,להכשרת אקדמאים להוראת עברית לדוברי ערבית – פניית האוניברסיטה
העברית; (מסמך מס'  – 9768מצ"ב)
 .6.2תנאי קבלה ללימודי הכשרה להוראה במכללות האקדמיות לחינוך בשנת הלימודים תשע"ט – פניית
משרד החינוך  -דיווח ( .מסמך מס'  – 9750מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .6.3בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון "בלימודי א"י" ל"לימודי
ישראל"( ;.מסמך מס'  – 9769מצ"ב)
 .6.4בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון "היסטוריה של המזה"ת"
ל"לימודי המזה"ת והאסלאם"; (מסמך מס'  – 9780מצ"ב).
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