האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

א' אייר תשע"ח
 16אפריל 2018

לכבוד
חברי ועדת המשנה לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ט' באייר תשע"ח ()24.04.2018
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ט' באייר תשע"ח ( )24.04.2018בשעה  11:00בחדר הישיבות
רימון ,קומה ב' ,במשרדי המועצה להשכלה גבוהה.
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבתה ביום  –6.3.2018מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי ( )B.Scבמדעי המזון של המכללה האקדמית תל חי – חוות
דעת סוקרים( .מסמך מס' -9853מצ"ב)
 .3.2המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Sc.ללא תזה בהנדסת אנרגיה של אפקה -המכללה האקדמית
להנדסה בתל-אביב -חוות דעת הסוקרים -המשך דיון( .מסמך מס' -7548מצ"ב)
 .3.3המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.S.Nבסיעוד של המכללה האקדמית אשקלון -דו"ח הוועדה
המקצועית( .מסמך מס' -9854מצ"ב)
 .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה
( ).M.Aבניהול החולה – Case Manager -דו"ח הוועדה( .מסמך מס' -9846מצ"ב) .עולה באותו היום
למל"ג.
 .4.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון ()B.Sc
במדעי המחשב -חוו"ד סוקרים – .תלוי חו"ד סגל( .מסמך מס' -9855מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג.
 .4.3המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה
( ) M.S.Nבסיעוד -דו"ח הוועדה( .מסמך מס' -9847מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג .
 .4.4המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית נתניה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא
תזה ( )M.Scבמדעי המחשב -חו"ד סוקרים .מסמך מס' -9857מצ"ב)
 .4.5המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון
חד-חוגי ( )B.Sc.בקוגניציה ומדעי המוח – חוו"ד סוקרים( .מסמך מס' -9848מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג.
 .5שונות.
 .5.1המלצה לאפשר להמשיך לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב במסגרת המח"ר
(לנשים /גברים) למסלול האקדמי של המכללה למנהל -חוות דעת סוקר לקראת תום מחזור ראשון -המשך
דיון( .מסמך מס' -8078מצ"ב)
 .5.2המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( ).B.Scבהנדסת תעשייה וניהול במסגרת החרדית
(לנשים) לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים .מסמך מס' -9849מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג.
 .5.3המלצה על הכרה (זמנית) בתואר ראשון ( )B.S.Nבמדעי הסיעוד של אוניברסיטת אריאל בשומרון ,בהמשך
להסמכה (הזמנית) שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש( .מסמך מס' -9858מצ"ב)
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