האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

כ"ה אב תשע"ח
 6אוגוסט2018 ,
לכבוד
חברי ועדת המשנה לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי ג' באלול ,תשע"ח () 14.8.2018
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי ג' באלול ,תשע"ח ( ,) 14.8.2018בשעה  11:00בחדר
הישיבות רימון  ,קומה ב' ,בבניין המועצה.
סדר היום:
 .1מידע
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום - 17.7.2018מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי ( )B.Scבמדעי התזונה למכללה האקדמית אשקלון -
חוות דעת סוקרים ( .מסמך מס -10020מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .3.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים ,ספטמבר  2022להעניק תואר שני עם וללא תזה
( )M.Scבמדעי המים למכללה האקדמית תל חי  -דוח הוועדה( .מסמך מס' -10021מצ"ב) עולה באותו
היום למל"ג
 .3.3המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,אוגוסט  ,2021לאוניברסיטת תל אביב להעניק
תואר ראשון ( ).B.Scבתכנית הלימודים במדע והנדסה של חומרים ובכימיה במתכונת חד חוגית
ומשולבת-חוות דעת סוקרים( .מסמך מס'  )10024עולה באותו היום למל"ג
 .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1בקשת אוניברסיטת תל אביב לפתוח תכנית לימודים לתואר דו -חוגי ( )B.Aבמדעי ההיי -טק -יש
מוזמנים לשעה ( 12:00מסמך מס' 9982א' – מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
 .5שונות.
.5.1

.5.2

.5.3
.5.4
.5.5

בקשת האוניברסיטה העברית לשנות את שם תכנית הלימודים בתואר בוגר ( )B.Aב"סטטיסטיקה"
לבוגר (" )B.Aסטטיסטיקה ומדע הנתונים" -המשך דיון -יש מוזמנים לשעה ( .12:30מסמך מס'
9991א' – מצ"ב).
המלצה לאפשר לאוניברסיטה העברית להמשיך לקיים תכנית לימודים לתואר שני עם תזה וללא
תזה ( )M.V.P.Hבבריאות ציבור וטרינרית ולרשום אליה סטודנטים( .מסמך מס' -10022מצ"ב) עולה
באותו היום למל"ג
המלצה על מתן אישור למכללה האקדמית עמק יזרעאל לקיים תכנית לימודי הסבת אקדמאים
לתואר ראשון ) )B.S.Nבסיעוד( .מסמך מס' -7083מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
המלצה לאפשר להמשיך לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב במסגרת
המח"ר (לנשים /גברים) למסלול האקדמי של המכללה למנהל -המשך דיון( .מסמך מס' -8078מצ"ב)
תכנית הלימודים לתואר ראשון ( ).B.Scבהנדסת תוכנה של אוניברסיטה הפתוחה -דיווח אודות
עמידה באבן דרך( .מסמך מס' -10026מצ"ב)
בברכה,
מרב אברהמי
ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה
האגף האקדמי
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