האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

ט"ו אייר ,תשע"ז
 11מאי2017 ,

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 כ"ז באייר תשע"ז ()23.5.2017

הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי כ"ז באייר תשע"ז ( ,)23.5.2017בשעה  11:00במרכז
הכנסים רמת אפעל ,רח' יסמין  , 1רמת אפעל.
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקולים מישיבה מיום  4.4.2017ומישיבה מיום  -7.3.17מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות:
 .3.1המלצה על הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים ,עד יוני  ,2020להעניק תואר ראשון )(B.A.
במערכות מידע קהילתיות למכללה האקדמית צפת -המשך דיון; (מסמך מס'  9247א'  -מצ"ב)
 .3.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) ,לשלוש שנים עד יוני  2020להעניק תואר ראשון ( )B.Aבבריאות
הציבור למכללה האקדמית אשקלון -המשך דיון; (מסמך מס'  9362א' – מצ"ב).
 .3.3המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים ,עד למאי  ,2021להעניק תואר שני ללא תזה
) (M.U.Eבהנדסה עירונית לטכניון מכון טכנולוגי לישראל-חוות דעת סוקרים -המשך דיון; (מסמך
מס'  - 7516מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני עם תזה ( )M.Sc.בהנדסה ירוקה -דו"ח הוועדה (מסמך מס'  -8745מצ"ב)
 .4.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
( )M.S.Nבסיעוד – דוח הוועדה( .מסמך מס'  - 9446מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .5שונות.
 .5.1המלצת הוועדה העקרונית לעדכון מתכונת הלימודים (סטנדרטים) בתחום מדעי המחשב– דיון
בתגובות המוסדות לדוח( .מסמך מס'  - 9230מצ"ב)
 .5.2המלצה לאפשר לקיים תכנית הלימודים לתואר ראשון ) (B.Sc.בהנדסת תעשייה וניהול בזמן חלקי
בשנקר-הנדסה .עיצוב .אמנות( .מסמך מס'  - 9447מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .5.3המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב (לצד תכנית
הלימודים החד-חוגית הקיימת) למרכז הבינתחומי בהרצליה – חוות דעת סוקר (מסמך מס' - 9448
מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .5.4המלצה לאפשר לאוניברסיטת בר-אילן לשנות את שם התכנית לתואר שני ( )M.Sc.עם תזה מ-
"אופטומטריה" ל" -מדעי הראייה והאופטומטריה"( .מסמך מס'  -9449מצ"ב)
בברכה,
מרב אברהמי
ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה
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