האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

לכבוד
ועדת משנה תחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות

ח' סיון תשע"ח
 22מאי 2018

שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ט"ו בסיוון תשע"ח ()29.5.2018
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי ט"ו בסיוון תשע"ח ( ,)29.5.2018בשעה 10:30
בחדר הישיבות תמר ,קומת כניסה ,בבניין המועצה.
סדר היום:
ישיבה משותפת של ועדת המשנה התחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות וועדת המשנה לטכנולוגיה,
הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות חו"ל
המתווה ללימודים לתואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה" ( )B.Ed.Tech.במסלול העל-יסודי (ז' – י"ב') -
החלטת מל"ג מיום 12.4.2016
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.4

מידע:
אישור פרוטוקול מישיבה מיום  -24.4.2018מצ"ב.
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יוני  ,2020למכללת אורנים להעניק תואר שני
( )M.Edעם תזה בהוראה רב תחומית במדעי הרוח – דוח הוועדה( .מסמך מס' -9920מצ"ב)
 .3.2הארכת ההסמכה לשנקר -בי"ס גבוה להנדסה .עיצוב .אמנות להעניק תואר ראשון ) (B.F.Aבאמנות
רב תחומית – חוות דעת סוקרים והחלטת ות"ת מיום ( .25.4.2018מסמך מס' -9894מצ"ב) עולה
באותו יום למל"ג.
 .3.3המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית אוהלו בקצרין להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה"
( )B.Ed.במתמטיקה חד-חוגי למסלול העל יסודי (ז'-י') – חוות דעת סוקרים( .מסמך מס' -9921
מצ"ב)
 .3.4הארכת ההסמכה לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני ( )M.Urb.Des.ללא
תזה בעיצוב אורבני – חוות דעת סוקרים ועמידת התכנית בקריטריונים לקיום לימודים לתואר שני.
(מסמך מס' -9922מצ"ב)
 .3.5המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יוני  ,2020למכללה האקדמית לחינוך תלפיות
להעניק תואר שני ( )M.Edללא תזה בחינוך לגיל הרך – חוות דעת סוקרות( .מסמך מס' -9923מצ"ב)
 .3.6המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) ,לשלוש שנים ,עד מאי  ,2021למכללה האקדמית לחינוך
גבעת וושינגטון ,להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי במדע וטכנולוגיה במסלול היסודי
(א'-ו') – דוח הוועדה – המשך דיון; (מסמך מס'  – )9864מוזמנת לדיון יו"ר הוועדה המקצועית;
 .3.7המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) ,לשלוש שנים ,עד מאי  ,2021למכללה האקדמית לחינוך
אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי ביהדות למסלול העל-יסודי – דוח הוועדה.
(מסמך מס' -9924מצ"ב)
 .3.8המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) ,לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2021למכללה האקדמית אחוה
להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teachבמסלול העל יסודי – דוח הוועדה; (מסמך מס' )9863
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1המלצה על אי מתן אישור פרסום ורישום למכללה ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
( )M.Edללא תזה בייעוץ חינוכי – דוח הוועדה – המשך דיון; (מסמך מס'  )9868עולה באותו יום
למל"ג
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 .4.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הערבית לחינוך  -חיפה לפתוח תכנית
לימודים לתואר "בוגר בהוראה" בערבית למסלול רב-גילאי (א'-י') – דוח הוועדה( .מסמך מס'
-9895מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .4.3המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר
"בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בשפה וספרות ערבית למסלול הרב-גילאי (א'-י') – דוח הוועדה( .מסמך
מס' -9896מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .5הרכבי ועדות:
 .5.1אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת חמדת הדרום המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תכנית לימודים
לתואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teach.למסלול העל-יסודי ( .מסמך מס' -9897מצ"ב) עולה באותו
יום למל"ג
 .6שונות
 .6.1תכנית הלימודים לתואר שני ( )M.Edעם תזה בייעוץ חינוכי של מכללת אורנים( .מסמך מס' -9925
מצ"ב)
 .6.2בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני "בלימודי א"י" ל"לימודי
ישראל" ואת שם תכנית הלימודים לתואר שני "היסטוריה של המזה"ת" ל"לימודי המזה"ת
והאסלאם"( .מסמך מס' -9769מצ"ב)
 .6.3תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית  -המשך הדיון בתוכניות שטרם התקבלה החלטה
לגביהן בשל סוגיות אקדמיות( .מסמך מס' -9810מצ"ב)
 .6.4בקשת הקריה האקדמית אונו להוסיף התמחות בספורט ואורח חיים בריא במסגרת לימודי התואר
הראשון בחינוך וחברה – חוות דעת סוקר( .מסמך מס' -9919מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
בברכה
בתיה הקלמן
ממונה תחום רוח  ,חינוך ואמנויות באגף האקדמי
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