האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

כ"ז ניסן תשע"ז
 23אפריל2017 ,

לכבוד
ועדת משנה תחומית בחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנויות
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 ביום שלישי כ"ז באייר תשע"ז ( ,)23.5.2017בשעה 11:00
במרכז הכנסים אפעל (רח' יסמין  1רמת אפעל) הודעה על מספר החדר תשלח בהמשך.
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  –4.4.2017מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות:
 .3.1המלצה על אי הארכת ההסמכה הזמנית של אמונה ,מכללה להוראת אמנות ולחינוך מיסודן של אפרתה
ואמונה להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי למסלול העל-יסודי (ז'-י') במתמטיקה – חוות
דעת סוקרים.
 .3.2המלצה על אי הארכת ההסמכה הזמנית של חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך להעניק תואר
בוגר בהוראה ( )B.Ed.דו-חוגי בחינוך מיוחד רב גילאי ( – )6-21דוח הוועדה.
 .3.3המלצה על הארכת הסמכה למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני ( )M.Ed.עם תזה בחינוך
מתמטי -חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' – מצ"ב).
 .3.4המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני ( )M.Ed.בניהול וארגון מערכות
חינוך – דוח הוועדה; (מסמך מס' – מצ"ב).
 .3.5המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני ( )M.Ed.בניהול
וארגון מערכות חינוך – דוח הוועדה; (מסמך מס' – מצ"ב).
 .3.6המלצה על מתן הסמכה למכללה הערבית לחינוך בישראל -חיפה להעניק תואר שני ( )M.Ed.בהוראה
ולמידה – חוות דעת סוקרם; (מסמך מס' – מצ"ב).
 .3.7המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני ( )M.Ed.בחינוך גופני
וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' – מצ"ב).
 .3.8המלצה על מתן הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים ( עד חודש יוני  )2020למרכז האקדמי שלם
להעניק תואר ראשון ) (B.Aבמתכונת דו חוגית בלימודים הומניסטיים ותואר ראשון ) (B.A.בתכנית
הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית-דוח הוועדה
 .3.9המלצה על מתן הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים ( עד חודש יוני  )2020למרכז האקדמי שלם
להעניק תואר ראשון ) (B.Aבמתכונת דו חוגית בלימודי מזרח תיכון והאסלאם-דוח הוועדה
 .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה לפתוח
תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.חד חוגי בהוראת העברית כשפה שנייה במסלול רב
גילאי (א'-י') – דוח הוועדה.
 .5הרכבי ועדות/סוקרים
 .5.1אישור מינוי סוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של שנקר בי"ס גבוה להנדסה .עיצוב .אמנות להעניק
תואר ראשון ( )B.F.A.באמנות רב תחומית (עולה באותו יום למל"ג)
 .5.2אישור מינוי סוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של מכללת חמדת הדרום להעניק תואר שני ()M.Ed.
בתכנית הלימודים בתרבות יהודית בזיקה לתנ"ך והוראתה (עולה באותו יום למל"ג)
 .5.3אישור מינוי ועדה לבחינת ההסמכה של מכללת סמינר הקיבוצים להעניק תואר שני ( )M.Ed.עם תזה
בתכנית הלימודים באוריינות חזותית בחינוך (עולה באותו יום למל"ג).
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 .6שונות.
 .6.1בקשת המכללה האקדמית צפת לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.A.במיסטיקה
ורוחניות לדתות ורוחניות – המשך דיון; (מסמך מס'  – 9429מצ"ב)
בברכה
בתיה הקלמן
ממונה תחום רוח וחברה באגף האקדמי
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