האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

ב' כסלו תשע"ח
 20נובמבר 2017

לכבוד
חברי ועדת המשנה לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ושלוחות חו"ל
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בי' בכסלו תשע"ח ()28.11.2017
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה ,שתיערך ביום שלישי בי' בכסלו תשע"ח ( ,)28.11.2017בשעה  11:00בחדר
הישיבות רימון ,קומה ב' ,בבניין המועצה להשכלה גבוהה.
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  – 31.10.2017יישלח בהמשך.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 3.1המלצה על אי הארכת ההסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים בתכנית הלימודים לתואר שני
) )M.Sc.ללא תזה במדעי המחשב -המשך דיון (מסמך מס'  - 9585מצ"ב)
 3.2המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) )B.Sc.במדעי המחשב של המסלול האקדמי של המכללה
למנהל (מסמך מס'  9697מצ"ב)
 .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני עם תזה ( )M.Sc.בהנדסה ירוקה -המשך דיון (מסמך מס'  -8745מצ"ב)
 .5הרכבי ועדות:
 5.1אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון חד-חוגי ) )B.Sc.במדעי המחשב( .מסמך מס'  - 9684מצ"ב) .עולה באותו יום למל"ג
 5.2אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בת"א ,להסמכה להעניק תואר
שני ( )M.Sc.ללא תזה במערכות תבוניות( .מסמך מס'  – 9685מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .6שונות:
 6.1תכנית הלימודים לתואר ראשון ) )B.S.N.בסיעוד של המרכז האקדמי רופין  -דיווח (מסמך מס' -9700
מצ"ב).
 6.2בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לשנות את סימול התואר בתכנית הלימודים לתואר ראשון
בניהול מערכות מידע מ )B.A.)-ל -)B.Sc.) -חוות דעת סוקר (מסמך מס'  -9701מצ"ב)
 6.3תכנית הלימודים לתואר ראשון ) )B.Sc.בהנדסה אופטית המתקיימת במכללה האקדמית להנדסה
אורט בראודה -דיון בתגובת המכללה (מסמך מס'  -8073מצ"ב) מוזמנים לדיון נציגי המכללה
 6.4תכנית הלימודים לתואר ראשון במתכונת חד-חוגית ( )B.Sc.Medבמדעי הרפואה המתקיימת במכללה
האקדמית להנדסה אורט בראודה -המשך דיון בבקשת המכללה בדבר גיוס חברי סגל לתכנית (מסמך
מס'  - 9698מצ"ב)

בברכה,
מרב אברהמי
ממונה תחום מדעי הטבע ,מדעים מדויקים ,פארה-רפואה,
רפואה והנדסה
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